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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η παρούσα μελέτη διενεργήθηκε μέσα στα πλαίσια του έργου της Επιτροπής 
Σχεδιασμού του Τεχνικού Δελτίου του έργου των Βιβλιοθηκών που θα 
χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ του Γ’ ΚΠΣ. 
 
Η εκπόνηση της μελέτης είχε σαν σκοπό την καταγραφή και επιλογή κατάλληλων 
Δεικτών Απόδοσης των Βιβλιοθηκών, που θα χρησιμοποιηθούν ανάλογα, σαν 
εργαλείο αρχικής αξιολόγησης της παρούσας κατάστασης, είτε όσο από και τα 
αρμόδια όργανα παρακολούθησης και αξιολόγησης των έργων των Βιβλιοθηκών 
κατά την διάρκεια των έργων. 
 
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: 
 
1. Ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και της σχετικής διεθνούς 

εμπειρίας 
 
2. Μελέτη και επιλογή των προτεινόμενων προτύπων Μεθόδων Αξιολόγησης 

της Ποιότητας και των Δεικτών Αποτίμησης από αναγνωρισμένους 
Διεθνείς οργανισμούς και προγράμματα. 

 
Μελετώντας την υπάρχουσα βιβλιογραφία καθώς και τα διάφορα πρότυπα 
ανάπτυξης Δεικτών Αποτίμησης για τις Βιβλιοθήκες, και λαμβάνοντας υπόψη τις 
όποιες ιδιαιτερότητες του χώρου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 
επιλέχθηκε να επιχειρηθεί μια σύνθεση των προτεινόμενων προτύπων και μεθόδων 
από τους παρακάτω Διεθνείς οργανισμούς και προγράμματα: 
 
- IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), 

International Guidelines for Performance Measurement in Academic Libraries, 
1996. 

- ACRL (Association of College and Research Libraries), Standards for College 
Libraries, 2000. 

- Library Association, Guidelines for College and Polytechnic Libraries, UK, 1990. 
- Bertot, McClure & Ryan, Developing National Statistics and Performance 

Measures for the Networked Environment Project, Interim Report, 1999. 
- EQLIPSE project, Evaluation and Quality in Library Performance: System for 

Europe, 1999. 
- EQUINOX project, Library Performance Measurement and Quality Management 

System, 2000. 
 
Για την διευκόλυνση του έργου της ομάδας εργασίας θεωρήθηκε  σκόπιμο να 
συγγραφούν περιλήψεις των τριών πρώτων προτεινόμενων προτύπων και οι οποίες 
παρατίθενται στο Παράρτημα. 
 
3. Επιλογή και Ανάπτυξη μιας Αρχικής Ομάδας Δεικτών για επεξεργασία, εκ 

των οποίων επιλέχθηκε μια υπο – ομάδα Δεικτών Αποτίμησης, οι οποίοι 
κρίθηκαν ότι μπορούν να εξαχθούν άμεσα από τις Ελληνικές Ακαδημαϊκές 
Βιβλιοθήκες, για την καταγραφή και αρχική αξιολόγηση της παρούσας 
κατάστασης. 

 
Με βάση τα επιλεγμένα πρότυπα και μεθόδους άρχισε η επιλογή αλλά και ανάπτυξη 
νέων Δεικτών Αποτίμησης, που κρίθηκαν εφαρμόσιμοι στην ελληνική 
πραγματικότητα, για περαιτέρω επεξεργασία (Κωδικοποίηση, Μεθοδολογία κλπ). Για 
την καταγραφή και αρχική αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης στις Ελληνικές 
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Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες,  κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής, επιλέχθηκε μια 
ομάδα Δεικτών Αποτίμησης, που θα μπορούσαν να υπολογιστούν σε σχετικά 
σύντομο χρονικό διάστημα και η οποία παρατίθεται στο Παράρτημα .  
 
4. Συλλογή των απαραίτητων Στατιστικών Στοιχείων για τον υπολογισμό των 

Δεικτών της αρχικής ομάδας από την ΜΟΠΑΒ (Μονάδα Ολικής Ποιότητας 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών). 

 
Η συλλογή των απαραίτητων Στατιστικών Στοιχείων για τον υπολογισμό των 
επιλεγμένων Δεικτών ανατέθηκε στην ΜΟΠΑΒ (Μονάδα Ολικής Ποιότητας 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών), η οποία ανέλαβε και υλοποίησε το έργο αν και τελικά 
συνέλεξε μέρος μόνο των απαραίτητων Στατιστικών Στοιχείων και τον υπολογισμό 
των αντίστοιχων Δεικτών Αποτίμησης της Αρχικής Ομάδας. Η ΜΟΠΑΒ επικοινώνησε 
τηλεφωνικά με τις βιβλιοθήκες ζητώντας μόνο μερικά από τα απαραίτητα στατιστικά 
στοιχεία, καθώς θεώρησε ότι αρκετά από τα ζητούμενα στοιχεία είχαν συλλεχθεί κατά 
την σχετική έρευνα της ΜΟΠΑΒ για το έτος 1999, ενώ τέλος, 4 στατιστικά στοιχεία 
δεν συλλέχθηκαν καθόλου. Τα συλλεχθέντα από την ΜΟΠΑΒ στοιχεία 
παρουσιάζονται στο Παράρτημα. Πρέπει όμως να τονιστεί, ότι κατόπιν μελέτης των 
στοιχείων αυτών, διαπιστώθηκε  ότι αυτά εμφανίζουν προφανές πρόβλημα ακρίβειας 
και αξιοπιστίας, καθώς μέλος της επιτροπής διαπίστωσε, ότι τα σχετικά στοιχεία που 
αφορούν την βιβλιοθήκη στην οποία εργάζεται, είναι ελλιπή και ανακριβή. Το 
πρόβλημα είναι εμφανές και στην περίπτωση των Εικονικών Επισκέψεων στα WEB 
sites των βιβλιοθηκών, όπου σε μερικές περιπτώσεις καταγράφονται υπερβολικά 
υψηλές τιμές οδηγώντας μας στο συμπέρασμα ότι οι συγκεκριμένες βιβλιοθήκες αντί 
στοιχείων για τις Εικονικές επισκέψεις μπορεί να έδωσαν στοιχεία για τις εικονικές 
προσβάσεις σε ιστοσελίδες του WEB site τους ή ακόμα και στοιχεία για τα hits στις 
σελίδες τους, στοιχεία εντελώς διαφορετικά από αυτά που ζητήθηκαν. 
 
5. Τελική επεξεργασία και επιλογή της τελικής ομάδας των Δεικτών 

Αποτίμησης της Ποιότητας. 
 
Μετά την επεξεργασία των αρχικά επιλεχθέντων Δεικτών και την διαμόρφωση 
κάποιων νέων, επιλέχθηκε και σχηματίστηκε η τελική ομάδα 55 συνολικά Δεικτών 
Αποτίμησης με τα αντίστοιχα απαραίτητα για τον υπολογισμό τους Στατιστικά 
Στοιχεία. 
 
6. Κωδικοποίηση, καταγραφή και ανάπτυξη μεθοδολογίας συλλογής 

στοιχείων και υπολογισμού των δεικτών – Τελική αναφορά. 
 
Οι επιλεχθέντες Δείκτες Αποτίμησης και Στατιστικά Στοιχεία κωδικοποιήθηκαν και 
αναλύθηκαν και συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες Μεθόδους Συλλογής και 
Υπολογισμών, παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη. 
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2. ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
2.1 Συμβολισμοί - Ορισμοί 
 
Sν:  Η Υπηρεσία (ν) της βιβλιοθήκης στην τελική και ολοκληρωμένη μορφή που 
προσφέρεται στον χρήστη. 
 
R:  Η Διαδικασία - λειτουργία (m) της βιβλιοθήκης το αποτέλεσμα της οποίας, 
αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλη ή άλλες διαδικασίες – λειτουργίες, είναι η 
ανάπτυξη, συντήρηση και παροχή κάποιας ή κάποιων Υπηρεσιών (ν) της 
βιβλιοθήκης. 
 
D: Στατιστικό στοιχείο λειτουργίας και αξιολόγησης, που συλλέγεται ή/και 
υπολογίζεται για τον υπολογισμό κάποιου ή κάποιων σχετικών Δεικτών Αποτίμησης. 
 
Dν: Στατιστικό στοιχείο λειτουργίας και αξιολόγησης για κάθε συγκεκριμένη 
Υπηρεσία (ν) της βιβλιοθήκης, που συλλέγεται ή/και υπολογίζεται για τον 
υπολογισμό κάποιου ή κάποιων σχετικών Δεικτών Αποτίμησης Αποτίμησης της 
Υπηρεσίας (ν) της Βιβλιοθήκης. 
 
C: Στατιστικό στοιχείο κόστους, που συλλέγεται ή/και υπολογίζεται για τον 
υπολογισμό κάποιου ή κάποιων σχετικών Δεικτών Αποτίμησης 
 
P: Δείκτης Αποτίμησης Ποιότητας γενικών αλλά και συγκεκριμένων λειτουργιών 
και Υπηρεσιών  (ν) της βιβλιοθήκης. 
 
Pν: Δείκτης Αποτίμησης Ποιότητας για κάθε συγκεκριμένη Υπηρεσία (ν) της 
βιβλιοθήκης. 
 
PC: Δείκτης Αποτίμησης Κόστους γενικών αλλά και συγκεκριμένων λειτουργιών 
και Υπηρεσιών  (ν) της βιβλιοθήκης. 
 
 
Ίδρυμα/Σχολή/Τμήμα που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη: Το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα στο 
σύνολό του, ή η Σχολή κάποιου Ακαδημαϊκού Ιδρύματος, ή το Τμήμα κάποιου 
Ακαδημαϊκού Ιδρύματος, τις σχετικές ανάγκες του οποίου εξυπηρετεί και υποστηρίζει 
η Βιβλιοθήκη αντίστοιχα. Μια Κεντρική Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί συνήθως ένα 
ολόκληρο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα και συνεπώς όλα τα στατιστικά στοιχεία και Δείκτες 
Αποτίμησης αναφέρονται σε σχέση με το Ίδρυμα Συνολικά (π.χ. πληθυσμός). 
Αντίθετα μια τμηματική βιβλιοθήκη εξυπηρετεί συνήθως μόνο ένα Τμήμα ενός 
Ακαδημαϊκού Ιδρύματος οπότε όλα τα στατιστικά στοιχεία και Δείκτες Αποτίμησης 
αναφέρονται σε σχέση μόνο με το Τμήμα (π.χ. πληθυσμός). 
 
Ακαδημαϊκή Ιδιότητα : Η ιδιότητα κάθε μέλους της Ακαδημαϊκής κοινότητας του 
Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. Προτείνονται οι 
παρακάτω κατηγορίες: 
- Μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού 
- Επιστημονικοί συνεργάτες και λοιπό Ερευνητικό προσωπικό 
- Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (Διδακτορικά και MSc) 
- Προπτυχιακοί Φοιτητές 
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2.2 Ανάλυση Υπηρεσιών (ν) και Διαδικασιών (m) της βιβλιοθήκης 
 
Η σύγχρονη βιβλιοθήκη αποτελεί έναν οργανισμό παροχής υπηρεσιών, του οποίου ο 
κυριότερος στόχος είναι να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες – «προϊόντα» στους 
«πελάτες» του. 
Στην περίπτωση των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών «πελάτες» μπορεί  να θεωρηθεί το 
σύνολο του πληθυσμού του Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος στο οποίο ανήκει η 
βιβλιοθήκη και καλείται να εξυπηρετήσει.  
«Προϊόντα» της βιβλιοθήκης, τα οποία προσφέρει στους πιθανούς χρήστες για την 
κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών τους, είναι οι Υπηρεσίες (ν) της, στην τελική 
και ολοκληρωμένη μορφή που προσφέρονται στους χρήστες – «πελάτες», 
ανεξάρτητα από το αν αυτό το «προϊόν» είναι αποτέλεσμα μιας ή περισσοτέρων 
Διαδικασιών (m) της Βιβλιοθήκης. Για παράδειγμα ο Κατάλογος της βιβλιοθήκης 
αποτελεί μια Υπηρεσία – «Προϊόν» (ν) της Βιβλιοθήκης, που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι χρήστες – «πελάτες» της, και είναι αποτέλεσμα πολλών 
Διαδικασιών (m) της Βιβλιοθήκης : Παραγγελίες Υλικού, Ταξινόμηση & 
Καταλογογράφηση Υλικού, Μηχανοργάνωση, Τεχνική Υποστήριξη. 
Η ποιότητα λειτουργίας των Διαδικασιών (m) αυτών προφανώς επηρεάζει και την 
ποιότητα του τελικού «Προϊόντος» – Υπηρεσίας (ν) και πρέπει να αποτιμάται, αλλά ο 
χρήστης γνωρίζει, βλέπει και χρησιμοποιεί, και συνεπώς αξιολογεί την ποιότητά του, 
μόνο το τελικό «Προϊόν» – Υπηρεσία (ν), π.χ. τον Κατάλογο της βιβλιοθήκης. 
 
Υπό αυτή την έννοια, η στα πλαίσια της αποτίμησης της ποιότητας μιας βιβλιοθήκης, 
η βιβλιοθήκη ενδιαφέρεται πρωτίστως για την ποιότητα των τελικών «Προϊόντων» – 
Υπηρεσιών (ν) της, η οποία βεβαίως εξαρτάται από την ποιότητα όλων των 
Διαδικασιών (m) που εμπλέκονται στην παραγωγή του  κάθε «Προϊόντος» – 
Υπηρεσίας (ν), συνολικά. Για παράδειγμα χαμηλή ικανοποίηση των χρηστών από την 
ποιότητα του Καταλόγου της βιβλιοθήκης, δεν σημαίνει ότι η ποιότητα π.χ. της 
Καταλογογράφησης είναι χαμηλή, αλλά ίσως ότι το λογισμικό δεν είναι ικανοποιητικό 
(Μηχανοργάνωση) ή ότι ο σχετικός εξοπλισμός Η/Υ (hardware) είναι ανεπαρκής 
(Τεχνική Υποστήριξη). Αυτά τα ενδεχόμενα όμως δεν αλλάζουν την συνολική εικόνα 
που έχει ο χρήστης – «πελάτης» για τον Κατάλογο της βιβλιοθήκης, γιατί αυτή είναι η 
«εικόνα» που αυτός έχει και αυτή είναι η μόνη για την οποία ενδιαφέρεται. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα μελέτη επικεντρώνει την προσοχή της στην άμεση 
αξιολόγηση των τελικών «Προϊόντων» – Υπηρεσιών (ν) και την έμμεση αξιολόγηση 
των Διαδικασιών (m) μέσω των στοιχείων και δεικτών αποτίμησης για τις Υπηρεσίες 
(ν). 
 
2.2.1 Κατηγορίες  «Προϊόντων» – Υπηρεσιών (Sν) της Βιβλιοθήκης για τους 
χρήστες 
 
Στην παρούσα παράγραφο επιχειρείται μια κατηγοριοποίηση - τυποποίηση των 
τελικών «Προϊόντων» - Υπηρεσιών (ν) της βιβλιοθήκης. Η τυποποίηση αυτή είναι 
απολύτως αναγκαία στις διαδικασίες αξιολόγησης της ποιότητας και ιδιαίτερα στην 
παρούσα περίπτωση όπου προτείνονται διαδικασίες αξιολόγησης σε εθνικό επίπεδο 
και πρέπει να υπάρχει «κοινή γλώσσα» και κοινά σημεία σύγκρισης. 
 
Οι προτεινόμενες κατηγορίες Υπηρεσιών (ν) είναι όσο το δυνατόν γενικής φύσεως, 
προκειμένου κάθε βιβλιοθήκη να μπορέσει να κατανείμει διάφορες παραλλαγές ή 
μοναδικές υπηρεσίες σε μια κοινή σχετική κατηγορία. Δεδομένου ότι πολλές, κυρίως 
μικρές τμηματικές βιβλιοθήκες, δεν αναπτύσσουν υπηρεσίες σε όλες τις κατηγορίες 
υπηρεσιών, είναι ευνόητο ότι η ταξινόμηση, αλλά και αργότερα η εξαγωγή των 
σχετικών δεικτών απόδοσης κατά υπηρεσία, αφορά μόνο τις διαθέσιμες υπηρεσίες 
τους στις αντίστοιχες κατηγορίες. 
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Υπηρεσία S1: Συλλογή βιβλίων και λοιπών τεκμηρίων 
Η ανάπτυξη, συντήρηση και διάθεση του συνόλου της συλλογής του υλικού, εκτός 
από τα Περιοδικά, προς χρήση με οποιοδήποτε τρόπο (Δανεισμός υλικού, χρήση 
εντός των χώρων της βιβλιοθήκης, φωτοαντίγραφα κλπ). 
 
Υπηρεσία S2: Συλλογή Έντυπων Περιοδικών 
Η ανάπτυξη, συντήρηση και διάθεση του συνόλου της συλλογής των Έντυπων 
Επιστημονικών Περιοδικών, προς χρήση με οποιοδήποτε τρόπο (Δανεισμός υλικού, 
χρήση εντός των χώρων της βιβλιοθήκης, φωτοαντίγραφα κλπ). 
 
 
Υπηρεσία S3: Κατάλογος Υλικού 
Η ανάπτυξη, συντήρηση και διάθεση Καταλόγου (OPAC), που θα περιέχει τις 
βιβλιογραφικές εγγραφές για το σύνολο του υλικού των συλλογών (βιβλία, περιοδικά, 
οπτικοακουστικό υλικό κλπ), προς χρήση. 
 
Υπηρεσία S4: Διαδανεισμός 
Η λειτουργία και παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών παράδοσης τεκμηρίων (βιβλίων, 
άρθρων κλπ) προς τους χρήστες (από συλλογές τρίτων βιβλιοθηκών) και προς άλλες 
συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες (από τις συλλογές της βιβλιοθήκης), ανεξάρτητα αν 
λειτουργεί ή υπάρχει ανεξάρτητο Τμήμα ή Υπηρεσία Διαδανεισμού στην βιβλιοθήκη. 
 
Υπηρεσία S5: Βιβλιογραφική τεκμηρίωση & Συναφείς υπηρεσίες 
πληροφόρησης 
Η λειτουργία και παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών τεκμηρίωσης και πληροφόρησης 
για χρήση από τους χρήστες ή για την εξυπηρέτηση των χρηστών (π.χ. 
Βιβλιογραφικές αναζητήσεις από προσωπικό της βιβλιοθήκης για λογαριασμό των 
χρηστών, reference desk κ.ά.).  
 
Υπηρεσία S6: Εκπαίδευση/ Υποστήριξη Χρηστών  
Η λειτουργία και παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών εκπαίδευσης, ενημέρωσης και 
υποστήριξης των χρηστών σε θέματα χρήσης των Υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, σε 
θέματα Τεκμηρίωσης κλπ. Στην κατηγορία αυτή μπορούν να συμπεριληφθούν και 
διάφορες άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που παρέχει η βιβλιοθήκη στους 
χρήστες της π.χ. μαθήματα ξένων γλωσσών, μαθήματα χρήσης Η/Υ, μαθήματα 
χρήσης Internet κλπ. 
 
Υπηρεσία S7: Υλικοτεχνική Υποδομή για τους Χρήστες  
Η ανάπτυξη, συντήρηση και διάθεση γενικής και ειδικής υλικοτεχνικής υποδομής 
εξυπηρέτησης διαφόρων αναγκών των χρηστών που άπτονται των υπολοίπων 
υπηρεσιών της βιβλιοθήκης και όχι μόνο. Περιλαμβάνονται οι Θέσεις εργασίας σε 
Η/Υ, οι θέσεις αναγνωστηρίου, Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, βίντεο, τηλεοράσεις, 
ηχητικά συστήματα, συστήματα προβολής κλπ. 
 
 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 
 
Υπηρεσία S8: Web site βιβλιοθήκης 
Η ανάπτυξη, συντήρηση και διάθεση του WEB site της βιβλιοθήκης, στο Internet. 
Περιλαμβάνονται όλες οι ιστοσελίδες που περιέχουν οποιοδήποτε υλικό σχετικά με 
την βιβλιοθήκη, τις υπηρεσίες της και τις δραστηριότητές της. 
 
Υπηρεσία S9: (Online κατάλογος) 



Δείκτες Αποτίμησης Ποιότητας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

Νοέμβριος 2000 8 
 

Η ανάπτυξη, συντήρηση και διάθεση του Καταλόγου (OPAC) της βιβλιοθήκης 
(Υπηρεσία S3) στο WEB, μέσα από τις ιστοσελίδες της βιβλιοθήκης. Ο διαχωρισμός 
με την (Υπηρεσία S3) γίνεται για τεχνικούς λόγους (διαφορετικό λογισμικό) και καθώς 
πολλές φορές το περιβάλλον εργασίας στον Κατάλογο μέσω του WEB διαφέρει από 
το αντίστοιχο περιβάλλον όταν ο Κατάλογος προσφέρεται σε τοπικό δίκτυο εντός της 
βιβλιοθήκης. 
 
Υπηρεσία S10: Συνδρομητικές Πηγές Πληροφόρησης  
Περιλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες πληροφόρησης (στο WEB ή σε τοπικό δίκτυο) 
στις οποίες η βιβλιοθήκη διατηρεί ΣΥΝΔΡΟΜΗ άμεσα ή έμμεσα (π.χ. μέσω 
HEALink): 

 
- Βάσεις δεδομένων ή/και ηλεκτρονικά περιοδικά  που διατίθενται δικτυακά μέσω 

σύνδεσης με απομακρυσμένο εξυπηρετητή του διαθέτη/εκδότη 
- Βάσεις δεδομένων ή/και ηλεκτρονικά περιοδικά σε CD-ROMs ή άλλο μέσο, που 

διατίθενται δικτυακά μέσω σύνδεσης με τον τοπικό εξυπηρετητή της Βιβλιοθήκης ή 
του Ιδρύματος (ULTRANET). 

- Βάσεις δεδομένων ή/και ηλεκτρονικά περιοδικά σε CD-ROM ή άλλο μέσο, που 
διατίθενται τοπικά στους χώρους της Βιβλιοθήκης 
 

 
Υπηρεσία S11: Πηγές πληροφόρησης της βιβλιοθήκης 
Ελεύθερες ή περιορισμένης πρόσβασης αλλά ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες πληροφόρησης 
που είτε απλά διατίθενται είτε δημιουργήθηκαν, λειτουργούν και διαχειρίζονται από 
την βιβλιοθήκη π.χ. Document Server, ψηφιακό υλικό της βιβλιοθήκης, κλπ: 
 
- Βάσεις δεδομένων ή/και ηλεκτρονικά περιοδικά σε CD-ROMs ή άλλο μέσο, που 

διατίθενται δικτυακά μέσω σύνδεσης με τον τοπικό εξυπηρετητή της Βιβλιοθήκης 
ή του Ιδρύματος (ULTRANET). 

- Βάσεις δεδομένων ή/και ηλεκτρονικά περιοδικά σε CD-ROM ή άλλο μέσο, που 
διατίθενται τοπικά στους χώρους της Βιβλιοθήκης 

 
 
Υπηρεσία S12: Online υπηρεσίες πληροφόρησης και υποστήριξης χρηστών 
Περιλαμβάνονται κάθε άλλου είδους ηλεκτρονικές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης που 
έχουν σκοπό την αυτοματοποιημένη εξυπηρέτηση, πληροφόρηση, εκπαίδευση και 
βοήθεια των χρηστών της βιβλιοθήκης και που διατίθενται και λειτουργούν δικτυακά 
είτε μέσω των ιστοσελίδων της βιβλιοθήκης είτε με την χρήση του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Π.χ.: 
- Λειτουργία online helpdesk 
- Διάθεση online εκπαιδευτικών σεμιναρίων/ οδηγιών για την χρήση των διαφόρων 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
- Online προώθηση και διεκπεραίωση αιτήσεων παραγγελίας βιβλιογραφίας κλπ. 
 
 
 
2.2.2 Κατηγορίες Διαδικασιών  (m) της Βιβλιοθήκης  
 
Στην παρούσα παράγραφο επιχειρείται μια κατηγοριοποίηση - τυποποίηση των 
Διαδικασιών (m) της Βιβλιοθήκης. Η τυποποίηση αυτή, αν και υπό το πρίσμα της 
ανάλυσης που δόθηκε προηγουμένως δεν αποτελεί το βασικό στόχο στην 
προσπάθεια αξιολόγησης, είναι εν τούτοις αναγκαία ιδιαίτερα για την ανάλυση 
κόστους των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης που επιχειρείται στο κεφάλαιο 5 και όπου 
πάλι θα πρέπει να υπάρχει «κοινή γλώσσα» και κοινά σημεία σύγκρισης για τις 
διάφορες βιβλιοθήκες. 
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Οι προτεινόμενες Διαδικασίες (m), ανεξάρτητα αν παρέχονται από κάθε βιβλιοθήκη 
στο σύνολό τους, καλύπτουν σχεδόν όλο το εύρος των διαδικασιών –λειτουργιών σε 
μια βιβλιοθήκη.  
 
Διαδικασία R1:Παραγγελίες υλικού 
Διαδικασία R2:Ταξινόμηση υλικού 
Διαδικασία R3:Καταλογογράφηση 
Διαδικασία R4:Δανεισμός 
Διαδικασία R5:Διαδανεισμός 
Διαδικασία R6:Εκπαίδευση/Υποστήριξη χρηστών 
Διαδικασία R7:Τεκμηρίωση 
Διαδικασία R8:Έρευνα & Ανάπτυξη 
Διαδικασία R9:Τεχνική Υποστήριξη – Μηχανοργάνωση 
Διαδικασία R10:Διοικητικό/ Οικονομικό έργο 
 
Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι διαδικασίες μπορούν να εφαρμόζονται σε μια βιβλιοθήκη 
σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό χωρίς αυτό να σημαίνει ότι λειτουργούν 
απαραίτητα και αντίστοιχα τμήματα στην βιβλιοθήκη. Αυτό που ενδιαφέρει είναι στην 
περίπτωση της Αξιολόγησης είναι αν εφαρμόζεται πραγματικά η Διαδικασία (m) και 
πως εφαρμόζεται και όχι οι τυπικότητες. Άρα κάθε βιβλιοθήκη που παρέχει π.χ. 
δυνατότητα παράδοσης τεκμηρίων στους χρήστες της ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ότι παρέχει 
Υπηρεσία Διαδανεισμού S4 μέσω της αντίστοιχης διαδικασίας Διαδανεισμού και 
αξιολογείται για την ποιότητα παροχής της συγκεκριμένη υπηρεσίας. 
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2.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Υπηρεσιών (ν) και Διαδικασιών  (m) της 
Βιβλιοθήκης 
 
 
Α. «Προϊόντα» – Υπηρεσίες (Sν) της Βιβλιοθήκης για τους χρήστες 
 
Υπηρεσία S1: Συλλογή βιβλίων και λοιπών τεκμηρίων 
Υπηρεσία S2: Συλλογή Έντυπων Περιοδικών 
Υπηρεσία S3: Κατάλογος Υλικού 
Υπηρεσία S4: Διαδανεισμός 
Υπηρεσία S5: Βιβλιογραφική τεκμηρίωση & Συναφείς υπηρεσίες 

πληροφόρησης 
Υπηρεσία S6: Εκπαίδευση/ Υποστήριξη Χρηστών 
Υπηρεσία S7: Υλικοτεχνική Υποδομή για τους Χρήστες 
Υπηρεσία S8: Web site βιβλιοθήκης 
Υπηρεσία S9: Online κατάλογος 
Υπηρεσία S10: Συνδρομητικές Πηγές Πληροφόρησης 
Υπηρεσία S11: Πηγές πληροφόρησης της βιβλιοθήκης 
Υπηρεσία S12: Online υπηρεσίες πληροφόρησης και υποστήριξης 

χρηστών 
 
Β. Διαδικασίες (m) της βιβλιοθήκης 
 
Διαδικασία R1: Παραγγελίες υλικού 
Διαδικασία R2: Ταξινόμηση υλικού 
Διαδικασία R3: Καταλογογράφηση 
Διαδικασία R4: Δανεισμός 
Διαδικασία R5: Διαδανεισμός 
Διαδικασία R6: Εκπαίδευση/Υποστήριξη χρηστών 
Διαδικασία R7: Τεκμηρίωση 
Διαδικασία R8: Έρευνα & Ανάπτυξη 
Διαδικασία R9: Τεχνική Υποστήριξη – Μηχανοργάνωση 
Διαδικασία R1: Διοικητικό/ Οικονομικό έργο 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
 
 
3.1 Συγκεντρωτικός πίνακας Στατιστικών Στοιχείων 
 

 
Α/α Κωδικός 

Στοιχείου 
Ορισμός Δείκτη Τρόπος συλλογής/ 

υπολογισμού στοιχείων 
1 D1 Συνολικός πληθυσμός 

Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος που εξυπηρετεί η 
Βιβλιοθήκη 

Συλλογή Στοιχείων από 
Γραμματείες Τμημάτων & 
Διοικητικές Υπηρεσίες 
Ιδρύματος 

2 D1.1 Συνολικός πληθυσμός Διδακτικού & 
Ερευνητικού Προσωπικού 
Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος που εξυπηρετεί η 
Βιβλιοθήκη 

Συλλογή Στοιχείων από 
Γραμματείες Τμημάτων & 
Διοικητικές Υπηρεσίες 
Ιδρύματος 

3 D1.2 Συνολικός πληθυσμός Προπτυχιακών Φοιτητών 
Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος που εξυπηρετεί η 
Βιβλιοθήκη 

Συλλογή Στοιχείων από 
Γραμματείες Τμημάτων & 
Διοικητικές Υπηρεσίες 
Ιδρύματος 

4 D1.3 Συνολικός πληθυσμός Μεταπτυχιακών 
Φοιτητών (MSc και Διδακτορικά) 
Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος που εξυπηρετεί η 
Βιβλιοθήκη 

Συλλογή Στοιχείων από 
Γραμματείες Τμημάτων & 
Διοικητικές Υπηρεσίες 
Ιδρύματος 

5 D1.4 Συνολικός πληθυσμός των ενεργών 
Προπτυχιακών Φοιτητών 
Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος που εξυπηρετεί η 
Βιβλιοθήκη 

Συλλογή Στοιχείων από 
Γραμματείες Τμημάτων & 
Διοικητικές Υπηρεσίες 
Ιδρύματος 

6 D2.1 Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών της 
βιβλιοθήκης  

Αυτοματοποιημένο 
Σύστημα Βιβλιοθήκης 

7 D2.2 Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών – 
Μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της 
βιβλιοθήκης  

Αυτοματοποιημένο 
Σύστημα Βιβλιοθήκης 

8 D3 Αριθμός ενεργών χρηστών της βιβλιοθήκης  «Στρωματογραφική» 
Δειγματοληπτική Έρευνα 
με ερωτηματολόγιο 

9 D3el Αριθμός ενεργών χρηστών των Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών της βιβλιοθήκης ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

«Στρωματογραφική» 
Δειγματοληπτική Έρευνα 
με ερωτηματολόγιο 

10 D3ν Αριθμός ενεργών χρηστών ΚΑΘΕ υπηρεσίας (ν) 
(Ηλεκτρονικής και μη) της βιβλιοθήκης 

«Στρωματογραφική» 
Δειγματοληπτική Έρευνα 
με ερωτηματολόγιο 

11 D4ν Αριθμός χρηστών ενός δείγματος του συνολικού 
πληθυσμού που γνωρίζει ΚΑΘΕ υπηρεσία (ν) 
(Ηλεκτρονική και μη) της βιβλιοθήκης  

«Στρωματογραφική» 
Δειγματοληπτική Έρευνα 
με ερωτηματολόγιο 

12 D5 Αριθμός δανεισμών κατά την διάρκεια ενός 
ακαδημαϊκού έτους 

Αυτοματοποιημένο 
Σύστημα Βιβλιοθήκης 

13 D6 Μέγεθος δανειστικής συλλογής της βιβλιοθήκης Αυτοματοποιημένο 
Σύστημα Βιβλιοθήκης 

14 D7 Μέγεθος συλλογής της βιβλιοθήκης  Αυτοματοποιημένο 
Σύστημα Βιβλιοθήκης 

15 D8 Αριθμός τεκμηρίων σε αχρηστία Αυτοματοποιημένο 
Σύστημα Βιβλιοθήκης 
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16 D9 Αριθμός Τρεχουσών Έντυπων Συνδρομών σε 
Τίτλους Περιοδικών 

Αυτοματοποιημένο 
Σύστημα Βιβλιοθήκης 

17 Α11 Αριθμός απονεμηθέντων Μεταπτυχιακών τίτλων 
(MSc και Διδακτορικά) ετησίως  

Συλλογή Στοιχείων από 
Γραμματείες Τμημάτων & 
Διοικητικές Υπηρεσίες 
Ιδρύματος 

18 Α12 Ετήσιος αριθμός Επιστημονικών Δημοσιεύσεων 
των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος/Σχολής/ 
Τμήματος  

Συλλογή Στοιχείων από 
Γραμματείες Τμημάτων & 
Διοικητικές Υπηρεσίες 
Ιδρύματος 

19 D10 Εικονικές επισκέψεις (visits – sessions) του 
WEB SITE της βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια 
ενός ακαδημαϊκού έτους. 

Στοιχεία από πρόγραμμα 
Διαχείρισης του Δικτύου 
της Βιβλιοθήκης 

20 D11ν Εικονικές προσβάσεις (accesses – log ins) κατά 
Ηλεκτρονική Υπηρεσία (ν) της βιβλιοθήκης κατά 
την διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους. 

Στοιχεία από πρόγραμμα 
Διαχείρισης του Δικτύου 
της Βιβλιοθήκης 

21 D12ν Αριθμός Τεκμηρίων και Εγγραφών (αρχείων) 
που αποκτήθηκαν από κάθε Ηλεκτρονική 
Υπηρεσία κατά την διάρκεια ενός ακαδημαϊκού 
έτους 

Στοιχεία από πρόγραμμα 
Διαχείρισης του Δικτύου 
της Βιβλιοθήκης ή από 
τους προμηθευτές των 
Υπηρεσιών 

22 D13 Χρήσεις OPAC σε συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο Tm 

Δειγματοληπτική Έρευνα 
με ερωτηματολόγιο και 
στατιστικά χρήσης του 
WEB 

23 D14 Αριθμός δανεισμών σε συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο Tm 

Αυτοματοποιημένο 
Σύστημα Βιβλιοθήκης 

24 DB1 Αριθμός γνωστών τίτλων τεκμηρίων που 
αναζήτησε ένας χρήστης 

Δειγματοληπτική Έρευνα 
με ερωτηματολόγιο 

25 DB2 Αριθμός γνωστών τίτλων τεκμηρίων που βρήκε 
ο χρήστης στον κατάλογο της βιβλιοθήκης 

Δειγματοληπτική Έρευνα 
με ερωτηματολόγιο 

26 DB3 Πραγματικός αριθμός γνωστών τίτλων 
τεκμηρίων που αναζήτησε ο χρήστης και 
βρίσκονται  στον κατάλογο της βιβλιοθήκης 

Δειγματοληπτική Έρευνα 
με ερωτηματολόγιο 

27 DΘ1 Σύνολο τίτλων κατά τυποποιημένη θεματική 
κατηγορία του καταλόγου της βιβλιοθήκης που 
αναζήτησε ένας χρήστης 

Δειγματοληπτική Έρευνα 
με ερωτηματολόγιο 

28 DΘ2 Σύνολο τίτλων κατά τυποποιημένη θεματική 
κατηγορία του καταλόγου της βιβλιοθήκης που 
κρίθηκαν από τον χρήστη σχετικά με το θέμα 
αναζήτησής του 

Δειγματοληπτική Έρευνα 
με ερωτηματολόγιο 

29 D15 Χρόνος επεξεργασίας ενός (1) τεκμηρίου σε 
ημέρες 

Καταγραφή ημερομηνιών 
παραλαβής και διάθεσης 
τεκμηρίου από το αρμόδιο 
προσωπικό 

30 D16 Αιτήσεις διαδανεισμού χρηστών της βιβλιοθήκης Συλλογή στοιχείων από τα 
σχετικά αρχεία του 
Τμήματος Διαδανεισμού 

31 D17 Αιτήσεις διαδανεισμού από άλλες βιβλιοθήκες Συλλογή στοιχείων από τα 
σχετικά αρχεία του 

Τμήματος Διαδανεισμού 
32 D18 Αιτήσεις διαδανεισμού χρηστών της βιβλιοθήκης 

που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς από το τμήμα 
Διαδανεισμού της βιβλιοθήκης 

Συλλογή στοιχείων από τα 
σχετικά αρχεία του 

Τμήματος Διαδανεισμού 
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33 D19 Αιτήσεις διαδανεισμού από άλλες βιβλιοθήκες 
που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς από το τμήμα 
Διαδανεισμού της βιβλιοθήκης 

Συλλογή στοιχείων από τα 
σχετικά αρχεία του 

Τμήματος Διαδανεισμού 
34 D20 Χρόνος επιτυχούς διεκπεραίωσης μιας (1) 

αίτησης διαδανεισμού χρήστη της βιβλιοθήκης 
σε ημέρες. 

Συλλογή στοιχείων από τα 
σχετικά αρχεία του 

Τμήματος Διαδανεισμού 
35 D21 Αριθμός αιτήσεων Διαδανεισμού των χρηστών 

της βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν 
επιτυχώς, κατά χρόνο διεκπεραίωσης 

Συλλογή στοιχείων από τα 
σχετικά αρχεία του 

Τμήματος Διαδανεισμού 
36 D22 Σύνολο ωρών ημερήσιας λειτουργίας της 

Βιβλιοθήκης 
 

37 D23 Συνολικό εμβαδόν της βιβλιοθήκης σε m2.  
38 D24 Διαθέσιμες θέσεις αναγνωστηρίου για τους 

χρήστες στους χώρους της βιβλιοθήκης 
 

39 D25 Θέσεις εργασίας σε Η/Υ για τους χρήστες   
40 D26 Διαθέσιμες ώρες χρήσης θέσεων εργασίας Η/Υ 

για τους χρήστες εβδομαδιαίως  
 

41 D27 Πραγματική εβδομαδιαία χρήση των Θέσεων 
εργασίας σε Η/Υ για τους χρήστες  

Συλλογή στοιχείων είτε 
από τα σχετικά αρχεία αν 
φυλάσσονται, είτε με την 
βοήθεια δειγματοληπτικής 
έρευνας με Παρατήρηση 
της χρήσης από το 
προσωπικό. 

42 D28 Προσωπικό της βιβλιοθήκης  Ο αριθμός των μελών του 
προσωπικού της 
βιβλιοθήκης 

43 D29 Εκπαιδευόμενο προσωπικό της βιβλιοθήκης  Ο αριθμός των μελών του 
προσωπικού της 
βιβλιοθήκης 
παρακολούθησε κάποια 
εκπαιδευτική 
δραστηριότητα στην 
διάρκεια του έτους 

44 D30 Ετήσιο σύνολο ωρών εκπαίδευσης/ 
επιμόρφωσης/ ενημέρωσης του προσωπικού 
της βιβλιοθήκης 

Το σύνολο των ωρών 
εκπαίδευσης του 
προσωπικού συνολικά 

45 D31 Αριθμός πληροφοριακών ερωτήσεων χρηστών 
που απαντήθηκαν σωστά από το προσωπικό 

Συμπλήρωση ειδικού 
ερωτηματολογίου από το 

προσωπικό 
δειγματοληπτικά 

46 D32 Αριθμός πληροφοριακών ερωτήσεων των 
χρηστών που διεκπεραιώθηκαν ηλεκτρονικά  

Στοιχεία από το Σύστημα 
Διαχείρισης του Δικτύου ή 
από τα σχετικά 
Ηλεκτρονικά Αρχεία του 
αρμόδιου προσωπικού 

47 D33 Αριθμός χρηστών που παρακολουθούν 
κάποια/ες από τις εκπαιδευτικές/ ενημερωτικές 
δραστηριότητες της βιβλιοθήκης κατά την 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 

Συλλογή στοιχείων από τα 
αντίστοιχα αρχεία του 
αρμόδιου προσωπικού 

48 D34 Αριθμός χρηστών ενός δείγματος του συνολικού 
πληθυσμού που είναι ικανοποιημένοι από τις 
υπηρεσίες της βιβλιοθήκης ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

«Στρωματογραφική» 
Δειγματοληπτική Έρευνα 
με ερωτηματολόγιο  

49 D35ν Αριθμός χρηστών ενός δείγματος του συνολικού «Στρωματογραφική» 
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πληθυσμού που είναι ικανοποιημένοι από 
ΚΑΘΕ υπηρεσία (ν) (Ηλεκτρονική και μη) της 
βιβλιοθήκης  

Δειγματοληπτική Έρευνα 
με ερωτηματολόγιο 

 
 
3.2 Αναλυτική παρουσίαση Στατιστικών Στοιχείων 

    
 
3.2.1 Στατιστικό Στοιχείο : D1 
Συνολικός πληθυσμός Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη 
 
Ορισμός : Το σύνολο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας Ιδρύματος/Σχολής/ 
Τμήματος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη ανεξάρτητα από την ακαδημαϊκή ιδιότητά 
τους. Αν και δυνητικά χρήστες της βιβλιοθήκης είναι και τα μέλη του Διοικητικού και 
Τεχνικού Προσωπικού του Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος, προτείνεται να μην ληφθούν 
υπόψη στον υπολογισμό του συνολικού πληθυσμού για να αποφευχθούν πιθανές 
πλασματικές αλλοιώσεις στην εξαγωγή των στατιστικών στοιχείων και των δεικτών 
αποτίμησης που εξαρτώνται από το στοιχείο αυτό. 
 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Καθώς τις περισσότερες φορές ο πραγματικός 
αριθμός των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος 
που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη διαφέρει, μερικές φορές κατά πολύ, από το συνολικό 
αριθμό των εγγεγραμμένων μελών, κυρίως σε ότι αφορά τον αριθμό των 
προπτυχιακών φοιτητών, προτείνεται σαν Συνολικός Πληθυσμός D1 να ληφθεί 
υπόψη μόνος ο αριθμός των «ενεργών» μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. 
Στην περίπτωση αυτή καθώς ο ακριβής υπολογισμός των «ενεργών» μελών είναι 
δύσκολος έως αδύνατος προτείνεται ο παρακάτω τρόπος υπολογισμού: 
 
Συνολικός Πληθυσμός (D1) = Μέλη ΔΕΠ + Επιστημονικοί Συνεργάτες και λοιπό 
Ερευνητικό προσωπικό +Μεταπτυχιακοί Φοιτητές+Προπτυχιακοί φοιτητές 

 
Τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισμό του Συνολικού Πληθυσμού συλλέγονται 
από τις Γραμματείες των Τμημάτων ή/και από τις αρμόδιες Διοικητικές Υπηρεσίες του 
Ιδρύματος. 
 
 
3.2.2 Στατιστικό Στοιχείο : D1.1 
Συνολικός πληθυσμός Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού Ιδρύματος/Σχολής/ 
Τμήματος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη 
 
Ορισμός : Το σύνολο των μόνιμων μελών του Διδακτικού & Ερευνητικού 
Προσωπικού Ιδρύματος/Σχολής/ Τμήματος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη (Καθηγητές, 
Αναπληρωτές και Επίκουροι καθηγητές, Λέκτορες) 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τις 
Γραμματείες των Τμημάτων ή/και από τις αρμόδιες Διοικητικές Υπηρεσίες του 
Ιδρύματος. 
 
  
3.2.3 Στατιστικό Στοιχείο : D1.2 
Συνολικός πληθυσμός των Επιστημονικών Συνεργατών και λοιπού Ερευνητικού 
προσωπικού Ιδρύματος/Σχολής/ Τμήματος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη 
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Ορισμός : Το σύνολο των Επιστημονικών Συνεργατών και λοιπού Ερευνητικού και 
Διδακτικού προσωπικού (Ερευνητές κλπ) του Ιδρύματος/Σχολής/ Τμήματος που 
εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη. Αν δεν υπάρχουν μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε 
αυτή την κατηγορία, το στοιχείο και οι δείκτες αποτίμησης που εξαρτώνται από αυτό 
δεν υπολογίζονται. 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τις 
Γραμματείες των Τμημάτων ή/και από τις αρμόδιες Διοικητικές Υπηρεσίες του 
Ιδρύματος. 
 
 
3.2.4 Στατιστικό Στοιχείο : D1.3 
Συνολικός πληθυσμός Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ιδρύματος/ Σχολής/Τμήματος που 
εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη 
 
Ορισμός : Το σύνολο των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Ιδρύματος/Σχολής/ 
Τμήματος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη, ανεξάρτητα από το είδος του τίτλου που 
διεκδικούν (Διδακτορικοί και Μεταδιδακτορικοί τίτλοι, Masters). Αν δεν υπάρχουν 
μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε αυτή την κατηγορία, το στοιχείο και οι δείκτες 
αποτίμησης που εξαρτώνται από αυτό δεν υπολογίζονται. 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τις 
Γραμματείες των Τμημάτων ή/και από τις αρμόδιες Διοικητικές Υπηρεσίες του 
Ιδρύματος. 
  
 
3.2.5 Στατιστικό Στοιχείο : D1.4 
Συνολικός πληθυσμός των ενεργών Προπτυχιακών Φοιτητών Ιδρύματος/Σχολής/ 
Τμήματος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη 
 
Ορισμός : Το σύνολο των «ενεργών» Προπτυχιακών Φοιτητών Ιδρύματος/Σχολής/ 
Τμήματος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη. Προτείνεται ο υπολογισμός μόνο των 
«ενεργών» φοιτητών για να αποφευχθούν πιθανές πλασματικές αλλοιώσεις στην 
εξαγωγή των στατιστικών στοιχείων και των δεικτών αποτίμησης που εξαρτώνται 
από το στοιχείο αυτό. 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τις 
Γραμματείες των Τμημάτων ή/και από τις αρμόδιες Διοικητικές Υπηρεσίες του 
Ιδρύματος. 
Για τον υπολογισμό των «ενεργών» φοιτητών για λόγους ευκολίας προτείνεται να 
υπολογίζεται ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών ανά ίδρυμα επί το πλήθος των έτων 
σπουδών:  
- Πολυτεχνικές σχολές : Εισακτέοι Φοιτητές * 5 έτη 
- Λοιπά ΑΕΙ (τετραετούς φοίτησης) : Εισακτέοι Φοιτητές * 4 έτη 
- ΤΕΙ (τριετούς φοίτησης): Εισακτέοι Φοιτητές * 3 έτη 
 
3.2.6 Στατιστικό Στοιχείο : D2.1 
Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων της βιβλιοθήκης 
 
Ορισμός : Όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες της βιβλιοθήκης στο αυτοματοποιημένο  
βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα. 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Τo στοιχείo συλλέγεται  από το 
αυτοματοποιημένο  βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα της βιβλιοθήκης.  
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Αν οι χρήστες που τερματίζουν τις δραστηριότητές τους στο Ίδρυμα και την 
βιβλιοθήκη (απόφοιτοι φοιτητές κλπ) διαγράφονται απευθείας από το 
αυτοματοποιημένο σύστημα και δεν κρατούνται πλέον στοιχεία για αυτούς στο 
σύστημα τότε το στοιχείο D2.1 θα είναι ίσο με τον συνολικό αριθμό εγγεγραμμένων 
χρηστών στο σύστημα.  
Αν οι χρήστες που τερματίζουν τις δραστηριότητές τους στο Ίδρυμα και την 
βιβλιοθήκη (απόφοιτοι φοιτητές κλπ) ΔΕΝ διαγράφονται απευθείας από το 
αυτοματοποιημένο σύστημα αλλά κρατούνται στοιχεία για αυτούς στο σύστημα για 
κάποιο χρονικό διάστημα ΑΛΛΑ θεωρούνται (με ειδική ένδειξη στο σύστημα) 
ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ, τότε το στοιχείο D2.1 θα είναι ίσο με τον συνολικό αριθμό 
εγγεγραμμένων χρηστών στο σύστημα μείον τον αριθμό των ανενεργών αυτών 
χρηστών. Αν υπάρχουν τέτοιοι εγγεγραμμένοι χρήστες αλλά ΔΕΝ υπάρχει αντίστοιχη 
σχετική ένδειξη τότε αναγκαστικά το στοιχείο D2.1 θεωρείται ο συνολικός αριθμός 
εγγεγραμμένων χρηστών στο σύστημα. 
 

  
3.2.7 Στατιστικό Στοιχείο : D2.2 
Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών – Μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας 
της βιβλιοθήκης 
 
Ορισμός : Όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες της βιβλιοθήκης στο αυτοματοποιημένο  
βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα που είναι Μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας του 
Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. Εξαιρούνται όλοι οι άλλοι 
εγγεγραμμένοι χρήστες της βιβλιοθήκης (π.χ. εξωτερικοί χρήστες) αν αυτοί 
υπάρχουν. Το στοιχείο αυτό υπολογίζεται ώστε να εξαχθούν ακριβέστερα 
συμπεράσματα για τον βαθμό διείσδυσης της βιβλιοθήκης στον Συνολικό Πληθυσμό 
του Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος που αυτή εξυπηρετεί. 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Τo στοιχείo συλλέγεται  από το 
αυτοματοποιημένο  βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα της βιβλιοθήκης ανακτώντας τον 
συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων χρηστών που διατηρούν Ακαδημαϊκή Ιδιότητα 
(Μέλη ΔΕΠ, Ερευνητές, Μεταπτυχιακοί και Προπτυχιακοί Φοιτητές κλπ) η οποία είναι 
καταχωρημένη στο σχετικό πεδίο της βάσης δεδομένων του βιβλιοθηκονομικού 
προγράμματος και αφήνοντας όλους τους άλλους χρήστες με άλλη ιδιότητα στο 
σχετικό πεδίο (π.χ. εξωτερικοί χρήστες). 
Αν η βιβλιοθήκη δίνει δικαίωμα εγγραφής μόνο στα μέλη της Ακαδημαϊκής 
Κοινότητας του Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος που αυτή εξυπηρετεί και δεν υπάρχουν 
χρήστες με άλλη ιδιότητα τότε το στοιχείο D2.2 ισούται με το στοιχείο D2.1. 
Αν οι χρήστες που τερματίζουν τις δραστηριότητές τους στο Ίδρυμα και την 
βιβλιοθήκη (απόφοιτοι φοιτητές κλπ) διαγράφονται απευθείας από το 
αυτοματοποιημένο σύστημα και δεν κρατούνται πλέον στοιχεία για αυτούς στο 
σύστημα τότε το στοιχείο D2.2 θα είναι ίσο με τον συνολικό αριθμό εγγεγραμμένων 
χρηστών στο σύστημα με Ακαδημαϊκή Ιδιότητα. 
Αν οι χρήστες που τερματίζουν τις δραστηριότητές τους στο Ίδρυμα και την 
βιβλιοθήκη (απόφοιτοι φοιτητές κλπ) ΔΕΝ διαγράφονται απευθείας από το 
αυτοματοποιημένο σύστημα αλλά κρατούνται στοιχεία για αυτούς στο σύστημα για 
κάποιο χρονικό διάστημα ΑΛΛΑ θεωρούνται (με ειδική ένδειξη στο σύστημα) 
ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ, τότε το στοιχείο D2.2 θα είναι ίσο με τον συνολικό αριθμό 
εγγεγραμμένων χρηστών στο σύστημα με Ακαδημαϊκή Ιδιότητα μείον τον αριθμό των 
ανενεργών αυτών χρηστών. Αν υπάρχουν τέτοιοι εγγεγραμμένοι χρήστες αλλά ΔΕΝ 
υπάρχει αντίστοιχη σχετική ένδειξη τότε αναγκαστικά το στοιχείο D2.2 θεωρείται ο 
συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών στο σύστημα με Ακαδημαϊκή Ιδιότητα. 
 

 
3.2.8 Στατιστικό Στοιχείο : D3 
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Αριθμός ενεργών χρηστών της βιβλιοθήκης  
 
Ορισμός : Το σύνολο των ερωτηθέντων σε ένα δείγμα από τον συνολικό πληθυσμό 
χρηστών D1, που απάντησαν καταφατικά στο ερώτημα αν χρησιμοποίησαν μία ή 
περισσότερες υπηρεσίες της βιβλιοθήκης (Ηλεκτρονική ή  μη) μία ή περισσότερες 
φορές κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους. 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Μέσω της ίδιας Δειγματοληπτικής Έρευνας για 
τα στοιχεία D3ν,  
- είτε με την ενσωμάτωση στο ερωτηματολόγιο ξεχωριστής  ερώτησης : 
 
«Κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους χρησιμοποιήσατε μία ή περισσότερες 

υπηρεσίες που παρέχει η βιβλιοθήκη μία ή περισσότερες φορές;» 
 
με επιλογή απάντησης ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Σε αυτή την περίπτωση το στοιχείο D3 
υπολογίζεται από το άθροισμα των καταφατικών (ΝΑΙ) απαντήσεων στην ερώτηση. 
 
- Είτε έμμεσα μέσω των καταφατικών απαντήσεων της ερώτησης για τα στοιχεία 
D3ν : 

«Ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες που παρέχει η βιβλιοθήκη 
χρησιμοποιήσατε μία ή περισσότερες φορές κατά την διάρκεια του τελευταίου 

έτους;» 
 
Με την ολοκλήρωση της έρευνας αθροίζονται τα ερωτηματολόγια όπου δόθηκαν 
καταφατικές απαντήσεις στην παραπάνω ερώτηση έστω και για μία υπηρεσία (ν) της 
βιβλιοθήκης και το άθροισμα είναι το στοιχείο D3. 
 
Η έρευνα απευθύνεται σε ένα τυχαίο δείγμα μεγέθους Ν (Ν= το σύνολο των ατόμων 
που επιλέχθηκαν να αποτελέσουν το δείγμα) από το συνολικό Πληθυσμό του 
Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος (D1) που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη και διεξάγεται 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου 7 (Δειγματοληπτική έρευνα). Η έρευνα αυτή 
μπορεί να εξυπηρετεί και την μέτρηση άλλων στοιχείων με την εισαγωγή και άλλων 
ερωτήσεων στο σχετικό ερωτηματολόγιο. Η έρευνα προτείνεται να διεξάγεται κατά 
την περίοδο «αιχμής» του εαρινού εξαμήνου (Μάρτιος – Απρίλιος) ώστε, αφ’ ενός να 
έχει παρέλθει η περίοδος «εγκλιματισμού» των πρωτοετών φοιτητών στο ακαδημαϊκό 
περιβάλλον, και αφ’ ετέρου η περίοδος διεξαγωγής της έρευνας να απέχει αισθητά 
από τις εξεταστικές περιόδους. Πέρα από τα συνολικά αποτελέσματα, συνίσταται και 
η περαιτέρω ανάλυση κατά ακαδημαϊκή ιδιότητα. 
 

 
3.2.9 Στατιστικό Στοιχείο : D3el 
Αριθμός ενεργών χρηστών των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της βιβλιοθήκης 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
 
Ορισμός : Το σύνολο των ερωτηθέντων σε ένα δείγμα από τον συνολικό πληθυσμό 
χρηστών D1, που απάντησαν καταφατικά στο ερώτημα αν χρησιμοποίησαν μία ή 
περισσότερες από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της βιβλιοθήκης μία ή περισσότερες 
φορές κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους. 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Μέσω της ίδιας Δειγματοληπτικής Έρευνας για 
τα στοιχεία D3ν,  
- είτε με την ενσωμάτωση στο ερωτηματολόγιο ξεχωριστής  ερώτησης : 
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«Κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους χρησιμοποιήσατε μία ή περισσότερες 
από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που παρέχει η βιβλιοθήκη μία ή 

περισσότερες φορές;» 
 
με επιλογή απάντησης ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Σε αυτή την περίπτωση το στοιχείο D3el 
υπολογίζεται από το άθροισμα των καταφατικών (ΝΑΙ) απαντήσεων στην ερώτηση. 
 
- Είτε έμμεσα μέσω των καταφατικών απαντήσεων της ερώτησης για τα στοιχεία 
D3ν : 

«Ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες που παρέχει η βιβλιοθήκη 
χρησιμοποιήσατε μία ή περισσότερες φορές κατά την διάρκεια του τελευταίου 

έτους;» 
 
Με την ολοκλήρωση της έρευνας αθροίζονται τα ερωτηματολόγια όπου δόθηκαν 
καταφατικές απαντήσεις στην παραπάνω ερώτηση έστω και για μία Ηλεκτρονική 
Υπηρεσία (ν) της βιβλιοθήκης και το άθροισμα είναι το στοιχείο D3el. 
 
Η έρευνα απευθύνεται σε ένα τυχαίο δείγμα μεγέθους Ν (Ν= το σύνολο των ατόμων 
που επιλέχθηκαν να αποτελέσουν το δείγμα) από το συνολικό Πληθυσμό του 
Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος (D1) που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη και διεξάγεται 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου 7 (Δειγματοληπτική έρευνα). Η έρευνα αυτή 
μπορεί να εξυπηρετεί και την μέτρηση άλλων στοιχείων με την εισαγωγή και άλλων 
ερωτήσεων στο σχετικό ερωτηματολόγιο. Η έρευνα προτείνεται να διεξάγεται κατά 
την περίοδο «αιχμής» του εαρινού εξαμήνου (Μάρτιος – Απρίλιος) ώστε, αφ’ ενός να 
έχει παρέλθει η περίοδος «εγκλιματισμού» των πρωτοετών φοιτητών στο ακαδημαϊκό 
περιβάλλον, και αφ’ ετέρου η περίοδος διεξαγωγής της έρευνας να απέχει αισθητά 
από τις εξεταστικές περιόδους. Πέρα από τα συνολικά αποτελέσματα, συνίσταται και 
η περαιτέρω ανάλυση κατά ακαδημαϊκή ιδιότητα. 
 
 
3.2.10 Στατιστικό Στοιχείο : D3ν 
Αριθμός ενεργών χρηστών ΚΑΘΕ υπηρεσίας (ν) (Ηλεκτρονικής και μη) της 
βιβλιοθήκης 
 
Ορισμός : Το σύνολο των ερωτηθέντων σε ένα δείγμα συνολικού πληθυσμού 
χρηστών, που απάντησαν καταφατικά στο ερώτημα αν χρησιμοποίησαν μία ή 
περισσότερες φορές την υπηρεσία (ν) της βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια του 
τελευταίου έτους.  
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Δειγματοληπτική Έρευνα με ερωτηματολόγιο 
που θα περιέχει λίστα με όλες τις διατιθέμενες υπηρεσίες (ν) της βιβλιοθήκης 
(Ηλεκτρονικές και μη) με την ερώτηση : 
 

«Ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες που παρέχει η βιβλιοθήκη 
χρησιμοποιήσατε μία ή περισσότερες φορές κατά την διάρκεια του τελευταίου 

έτους;» 
 
Με την ολοκλήρωση της έρευνας καταμετρούνται οι καταφατικές απαντήσεις για κάθε 
υπηρεσία (ν) της βιβλιοθήκης το σύνολο των οποίων μας δίνει τον αριθμό των 
χρηστών του δείγματος Ν που χρησιμοποιούν την κάθε υπηρεσία (ν). 
 
Η έρευνα απευθύνεται σε ένα τυχαίο δείγμα μεγέθους Ν (Ν= το σύνολο των ατόμων 
που επιλέχθηκαν να αποτελέσουν το δείγμα) από το συνολικό Πληθυσμό του 
Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος (D1) που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη και διεξάγεται 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου 7 (Δειγματοληπτική έρευνα). Η έρευνα αυτή 
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μπορεί να εξυπηρετεί και την μέτρηση άλλων στοιχείων με την εισαγωγή και άλλων 
ερωτήσεων στο σχετικό ερωτηματολόγιο. Η έρευνα προτείνεται να διεξάγεται κατά 
την περίοδο «αιχμής» του εαρινού εξαμήνου (Μάρτιος – Απρίλιος) ώστε, αφ’ ενός να 
έχει παρέλθει η περίοδος «εγκλιματισμού» των πρωτοετών φοιτητών στο ακαδημαϊκό 
περιβάλλον, και αφ’ ετέρου η περίοδος διεξαγωγής της έρευνας να απέχει αισθητά 
από τις εξεταστικές περιόδους. Πέρα από τα συνολικά αποτελέσματα, συνίσταται και 
η περαιτέρω ανάλυση κατά ακαδημαϊκή ιδιότητα. 

 
 

3.2.11 Στατιστικό Στοιχείο : D4ν 
Αριθμός χρηστών ενός δείγματος του συνολικού πληθυσμού που γνωρίζει την 
υπηρεσία (ν) της βιβλιοθήκης 
 
Ορισμός : Το σύνολο των ερωτηθέντων σε ένα δείγμα συνολικού πληθυσμού 
χρηστών, που απάντησαν καταφατικά στο ερώτημα αν γνωρίζουν την υπηρεσία (ν) 
της βιβλιοθήκης. 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Δειγματοληπτική Έρευνα με ερωτηματολόγιο 
που θα περιέχει λίστα με όλες τις διατιθέμενες υπηρεσίες της βιβλιοθήκης 
(Ηλεκτρονικές και μη) με την ερώτηση : 
 

«Ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες γνωρίζετε ότι παρέχει η βιβλιοθήκη;» 
 
Με την ολοκλήρωση της έρευνας καταμετρούνται οι καταφατικές απαντήσεις για κάθε 
υπηρεσία (ν) της βιβλιοθήκης το σύνολο των οποίων μας δίνει τον αριθμό των 
χρηστών του δείγματος Ν που γνωρίζουν την κάθε υπηρεσία (ν). 
 
Η έρευνα απευθύνεται σε ένα τυχαίο δείγμα μεγέθους Ν (Ν= το σύνολο των ατόμων 
που επιλέχθηκαν να αποτελέσουν το δείγμα)  από το συνολικό Πληθυσμό του 
Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος (D1) που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη και διεξάγεται 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου 7 (Δειγματοληπτική έρευνα). Η έρευνα αυτή 
μπορεί να εξυπηρετεί και την μέτρηση άλλων στοιχείων με την εισαγωγή και άλλων 
ερωτήσεων στο σχετικό ερωτηματολόγιο. Η έρευνα προτείνεται να διεξάγεται κατά 
την περίοδο «αιχμής» του εαρινού εξαμήνου (Μάρτιος – Απρίλιος) ώστε, αφ’ ενός να 
έχει παρέλθει η περίοδος «εγκλιματισμού» των πρωτοετών φοιτητών στο ακαδημαϊκό 
περιβάλλον, και αφ’ ετέρου η περίοδος διεξαγωγής της έρευνας να απέχει αισθητά 
από τις εξεταστικές περιόδους. Πέρα από τα συνολικά αποτελέσματα, συνίσταται και 
η περαιτέρω ανάλυση κατά ιδιότητα. 

 
    

3.2.12 Στατιστικό Στοιχείο : D5 
Αριθμός δανεισμών κατά την διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους. 
 
Ορισμός : Το σύνολο των δανεισμών (όχι ο αριθμός των βιβλίων που δανείστηκαν 
μια ή περισσότερες φορές) κατά την διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους (1 
Σεπτεμβρίου – 31 Αυγούστου) 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Τo στοιχείo συλλέγεται  από το 
αυτοματοποιημένο  βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα της βιβλιοθήκης μετά το πέρας του 
Ακαδημαϊκού έτους (δηλαδή μετά τις 31 Αυγούστου). 
 
 
3.2.13 Στατιστικό Στοιχείο : D6 
Μέγεθος δανειστικής συλλογής της βιβλιοθήκης 
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Ορισμός : Συνολικός αριθμός του δανειζομένου υλικού στη συλλογή σε μια 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή του ακαδημαϊκού έτους (1 Σεπτεμβρίου – 31 
Αυγούστου).  
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Τo στοιχείo συλλέγεται  από το 
αυτοματοποιημένο  βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα της βιβλιοθήκης. Προτείνεται ο 
υπολογισμός του αριθμού του υλικού να γίνεται κοντά στο τέλος του ακαδημαϊκού 
έτους (Τέλη Αυγούστου). 
 
   
3.2.14 Στατιστικό Στοιχείο : D7 
Μέγεθος συλλογής της βιβλιοθήκης 
 
Ορισμός : Συνολικός αριθμός του υλικού στη συλλογή σε μια συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή του ακαδημαϊκού έτους (1 Σεπτεμβρίου – 31 Αυγούστου).  
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Τo στοιχείo συλλέγεται  από το 
αυτοματοποιημένο  βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα της βιβλιοθήκης μετά το πέρας του 
Ακαδημαϊκού έτους (δηλαδή μετά τις 31 Αυγούστου). 
 

  
3.2.15 Στατιστικό Στοιχείο : D8 
Αριθμός τεκμηρίων σε αχρηστία 
 
Ορισμός : Αριθμός τεκμηρίων του δανειζομένου υλικού (D6) της συλλογής που δεν 
έχει δανειστεί καμία φορά κατά την διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους (1 Σεπτεμβρίου 
– 31 Αυγούστου).  
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Τo στοιχείo συλλέγεται  από το 
αυτοματοποιημένο  βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα της βιβλιοθήκης. Προτείνεται ο 
υπολογισμός του αριθμού του υλικού σε αχρηστία να γίνεται κοντά στο τέλος του 
ακαδημαϊκού έτους (Τέλη Αυγούστου). 
 

 
3.2.16 Στατιστικό Στοιχείο : D9 
Αριθμός Τρεχουσών Έντυπων Συνδρομών σε Τίτλους Περιοδικών 
 
Ορισμός : Ο συνολικός αριθμός των Τρεχουσών Έντυπων Συνδρομών σε Τίτλους 
Περιοδικών που διατηρεί η βιβλιοθήκη στο τέλος ενός ακαδημαϊκού έτους (1 
Σεπτεμβρίου – 31 Αυγούστου).  
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Τo στοιχείo συλλέγεται  από το 
αυτοματοποιημένο  βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα της βιβλιοθήκης. Προτείνεται ο 
υπολογισμός του αριθμού των συνδρομών να γίνεται στο τέλος του ακαδημαϊκού 
έτους (31 Αυγούστου). 
 
  
3.2.17 Στατιστικό Στοιχείο : Α11 
Αριθμός απονεμηθέντων Μεταπτυχιακών τίτλων (MSc και Διδακτορικά) ετησίως 
 
Ορισμός : Το σύνολο των απονεμηθέντων Μεταπτυχιακών τίτλων (MSc και 
Διδακτορικά) από το Ίδρυμα/Σχολή/Τμήμα που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη κατά την 
διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους (1 Σεπτεμβρίου – 31 Αυγούστου).  
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Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Τα στοιχεία συλλέγονται τις Γραμματείες των 
Τμημάτων ή/και από τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος/Σχολής/ Τμήματος που 
εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη μετά το πέρας του Ακαδημαϊκού έτους (δηλαδή μετά τις 31 
Αυγούστου). 
 
 
3.2.18 Στατιστικό Στοιχείο : Α12 
Ετήσιος αριθμός Επιστημονικών Δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ του 
Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος. 
 
Ορισμός : Το σύνολο των Επιστημονικών Δημοσιεύσεων (άρθρων σε ελληνικά και 
διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλίων ) των μελών ΔΕΠ του 
Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη κατά την διάρκεια ενός 
ακαδημαϊκού έτους (1 Σεπτεμβρίου – 31 Αυγούστου).  
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Τα στοιχεία συλλέγονται τις Γραμματείες των 
Τμημάτων ή/και από τις αρμόδιες Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος/Σχολής/ 
Τμήματος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη μετά το πέρας του Ακαδημαϊκού έτους 
(δηλαδή μετά τις 31 Αυγούστου). 
 
    
3.2.19 Στατιστικό Στοιχείο : D10 
Εικονικές επισκέψεις (visits – sessions) του WEB SITE της βιβλιοθήκης, από 
απομακρυσμένους χρήστες κατά την διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους. 
 
Ορισμός : Μία εικονική επίσκεψη (visit ή session) είναι ΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ που 
επισκέπτεται το site της βιβλιοθήκης ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από τον αριθμό των ιστοσελίδων 
ή των αρχείων που εμπεριέχονται μέσα στο site και που θα «επισκεφτεί». Η εικονική 
επίσκεψη ξεκινάει από την ώρα που ο χρήστης «μπαίνει» σε μια ιστοσελίδα του site 
και τελειώνει την ώρα που βγαίνει (μεταβαίνει σε ένα άλλο web site ή κλείνει τον Web 
browser) από μια ιστοσελίδα  του. Προτείνεται η συλλογή στοιχείων μόνο για τις 
«επισκέψεις» από απομακρυσμένους χρήστες, δηλαδή αυτές που επιχειρήθηκαν 
από μηχανήματα εκτός της βιβλιοθήκης, ώστε να αποφευχθεί η εξαγωγή 
παραπλανητικών αποτελεσμάτων,  δεδομένης της συχνής χρήσης των ιστοσελίδων 
από το προσωπικό της βιβλιοθήκης αλλά και για να δοθεί μια πιο ξεκάθαρη εικόνα 
για την απομακρυσμένη χρήση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης. 
Μερικές φορές η καταγραφή των εικονικών επισκέψεων  (visit ή session), λόγω 
διαφόρων τεχνικών θεμάτων, που άπτονται της σύνδεσης στο δίκτυο κυρίως στις 
περιπτώσεις των Internet Providers και των Proxy servers, και ο υπολογισμός του 
συνόλου τους παρουσιάζει αποκλίσεις. Άρα το στοιχείο αυτό αποτελεί συνήθως 
εκτίμηση των επισκέψεων. 
Τα στοιχεία συλλέγονται για όλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (1 Σεπτεμβρίου 
– 31 Αυγούστου). 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Τα στοιχεία για τις εικονικές επισκέψεις 
συλλέγονται με την βοήθεια ειδικού στατιστικού λογισμικού που κατά κανόνα 
«εγκαθίσταται» στον WEB server (Εξυπηρετητή) της βιβλιοθήκης και παρακολουθεί 
και «αναφέρει» τα στατιστικά στοιχεία χρήσης και κίνησης του WEB site της 
βιβλιοθήκης. Η επιλογή του κατάλληλου λογισμικού από την πληθώρα των σχετικών 
προγραμμάτων που κυκλοφορούν προς χρήση εξαρτάται από τον Webmaster (π.χ. 
Access Watch) της βιβλιοθήκης, αρκεί να δίνει την δυνατότητα εξαγωγής των 
σχετικών στατιστικών στοιχείων.  
 
 
3.2.20 Στατιστικά Στοιχεία : D11ν 
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Εικονικές προσβάσεις (accesses – log ins) κατά Ηλεκτρονική Υπηρεσία (ν) της 
βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους. 
 
Ορισμός : Μια εικονική πρόσβαση (access – log in) είναι μια συγκεκριμένη 
ιστοσελίδα του Web site της βιβλιοθήκης που «κατεβάζει» ΟΛΟΚΛΗΡΗ ένας 
χρήστης ανεξάρτητα του αριθμού των γραφικών ή άλλων αρχείων που περιέχει η 
ιστοσελίδα. 
Τα στοιχεία για τις εικονικές προσβάσεις αν μετρηθούν με τον τρόπο που 
περιγράφουμε παρακάτω, αν και δίνουν εύκολα και γρήγορα ενδεικτικά ποσοτικά 
στοιχεία χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ανάλογα με την δομή των αντίστοιχων 
ιστοσελίδων, ΔΕΝ δίνουν ούτε ΑΚΡΙΒΗ αλλά ούτε και ΠΟΙΟΤΙΚΑ στοιχεία για την 
χρήση ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των συνδρομητικών Βάσεων δεδομένων και 
ηλεκτρονικών περιοδικών που διατίθενται δικτυακά μέσω σύνδεσης με 
απομακρυσμένο εξυπηρετητή του διαθέτη/εκδότη. Και αυτό γιατί καταγράφεται απλά 
η πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης και όχι τι ακριβώς κάνει ο χρήστης 
(Συνδέεται με την βάση δεδομένων ή το ηλεκτρονικό περιοδικό, κατεβάζει άρθρα 
κλπ). Τέτοιου είδους λεπτομερή στοιχεία δυστυχώς δεν μπορούν να εξαχθούν από το 
σύστημα της βιβλιοθήκης και η απόκτησή τους εξαρτάται από τον απομακρυσμένο 
server του εκδότη/ διαθέτη που παρέχει πρόσβαση στις συγκεκριμένες βάσεις. 
 
Παρ’ όλα αυτά η βιβλιοθήκη μπορεί να πάει ένα βήμα παραπέρα και με την βοήθεια 
κατάλληλων «cookies» να καταγράφει τις εικονικές προσβάσεις στις ιστοσελίδες 
της συγκεκριμένης βάσης δεδομένων ή ηλεκτρονικού περιοδικού, στοιχείο  που 
αν μην τι άλλο δείχνει ότι ο χρήστης «επισκέπτεται» την σχετική βάση ή περιοδικό και 
εν πάση περιπτώσει άσχετα από τι ακριβώς κάνει εκεί. 
 
Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία συλλέγονται συνολικά για κάθε κατηγορία 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τους αρχικούς ορισμούς. Τα στοιχεία 
συλλέγονται για όλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (1 Σεπτεμβρίου – 31 
Αυγούστου). 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Τα στοιχεία για τις εικονικές προσβάσεις 
συλλέγονται με την βοήθεια ειδικού στατιστικού λογισμικού που κατά κανόνα 
«εγκαθίσταται» στον WEB server (Εξυπηρετητή) της βιβλιοθήκης και παρακολουθεί 
και «αναφέρει» τα στατιστικά στοιχεία χρήσης και κίνησης του WEB site της 
βιβλιοθήκης. Η επιλογή του κατάλληλου λογισμικού από την πληθώρα των σχετικών 
προγραμμάτων που κυκλοφορούν προς χρήση εξαρτάται από τον Webmaster της 
βιβλιοθήκης, αρκεί να δίνει την δυνατότητα εξαγωγής των σχετικών στατιστικών 
στοιχείων.  
Για την καταγραφή του συγκεκριμένου στατιστικού στοιχείου (D11ν) και κατά 
συνέπεια  ο υπολογισμός των αντίστοιχων δεικτών που εξαρτώνται από αυτό, 
απαιτείται κατάλληλη ταξινόμηση των διαφόρων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σύμφωνα 
με τους αρχικούς ορισμούς ή με κάποια άλλη τυποποίηση, σε αντίστοιχες ξεχωριστές 
ιστοσελίδες 
Ο βαθμός ανάλυσης σε βάθος των συγκεκριμένων δεικτών και από τον τρόπο 
παρουσίασης στις σχετικές ιστοσελίδες των υπερ-συνδέσεων (links) προς τις 
συγκεκριμένες πλέον βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά κλπ. Παραδείγματα: 
- αν όλες οι συνδέσεις (links) για τις βάσεις δεδομένων της βιβλιοθήκης 

παρουσιάζονται σε μία μόνο ιστοσελίδα, είναι ευνόητο ότι με αυτό τον τρόπο 
μπορούμε να έχουμε μόνο συγκεντρωτικά αποτελέσματα για όλες τις βάσεις 
αυτές, 

- ομοίως στην περίπτωση των ηλεκτρονικών περιοδικών. Αν υπάρχει μόνο μία 
σελίδα για τα περιοδικά κάποιου διαθέτη/εκδότη (π.χ. Elsevier) δεν μπορούν να 
εξαχθούν σχετικά αποτελέσματα κατά τίτλο περιοδικού. 
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Σε κάθε περίπτωση πάντως για την μέτρηση και σύγκριση των παραπάνω στοιχείων 
και δεικτών σε εθνικό επίπεδο προ - απαιτείται μια συμφωνία και μια τυποποίηση 
τόσο στον τρόπο μέτρησης όσο και στον τρόπο διάθεσης της πρόσβασης στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης μέσα από τις ιστοσελίδες της βιβλιοθήκης. 
 
 
3.2.21 Στατιστικό Στοιχείο : D12ν 
Αριθμός Τεκμηρίων και Εγγραφών (αρχείων) που αποκτήθηκαν από κάθε 
Ηλεκτρονική Υπηρεσία κατά την διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους. 
 
Ορισμός : 
Τεκμήριο (document): Καταγεγραμμένη πληροφορία η οποία μπορεί να θεωρηθεί 
σαν ΜΙΑ φυσική μονάδα σε μια διαδικασία τεκμηρίωσης ανεξάρτητα από την φυσική 
μορφή και τα χαρακτηριστικά της. 
- τεκμήρια κύριας πληροφορίας (πλήρη κείμενα άρθρων, μελετών, βιβλίων κλπ, 

εικόνες, video, προγράμματα) 
Κάθε ΤΕΚΜΗΡΙΟ – ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ (στον υπολογισμό του D12ν) 
 
Εγγραφές – Αρχεία (Entries – Records): Τμήματα της συνολικής πληροφορίας του 
τεκμηρίου (τεκμήρια αναφοράς) 
- εγγραφές-αρχεία ΟPAC & βάσεων δεδομένων, περιλήψεις άρθρων, βιβλίων, 

μελετών, αναφορών κλπ, πίνακες περιεχομένων περιοδικών, υπερ-συνδέσεις 
(links) web sites και ιστοσελίδων 

Κάθε ΕΓΓΡΑΦΗ(ΑΡΧΕΙΟ)  – ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ (στον υπολογισμό του D12ν) 
Κάθε ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ (στον υπολογισμό του D12ν) 
 
Τα στοιχεία συλλέγονται συνολικά για κάθε κατηγορία Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 
σύμφωνα με τους αρχικούς ορισμούς για όλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (1 
Σεπτεμβρίου – 31 Αυγούστου). 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Τα παραπάνω στοιχεία και δείκτες όσο και αν 
είναι  τα πιο σημαντικά για την αποτίμηση της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, 
στην περίπτωση των συνδρομητικών Βάσεων δεδομένων και ηλεκτρονικών 
περιοδικών που διατίθενται δικτυακά μέσω σύνδεσης με απομακρυσμένο 
εξυπηρετητή του διαθέτη/εκδότη δεν είναι δυνατόν να αποκτηθούν από το σύστημα 
της βιβλιοθήκης και η απόκτησή τους εξαρτάται από τον απομακρυσμένο server του 
εκδότη/ διαθέτη που παρέχει πρόσβαση στις συγκεκριμένες βάσεις. Για το λόγο αυτό 
στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προβλέπεται στην συμφωνία μεταξύ της 
βιβλιοθήκης/ιδρύματος με τον εκδότη/διαθέτη η παροχή αυτών των πληροφοριών 
στην βιβλιοθήκη.   
 
   
3.2.22 Στατιστικό Στοιχείο : D13 
Χρήσεις OPAC σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο Tm 
 
Ορισμός : Ως μία (1) «χρήση» OPAC ορίζεται: 
- Μία (1) αναζήτηση ενός οποιουδήποτε τεκμηρίου στον OPAC από έναν (1) 

χρήστη σε τερματικό που βρίσκεται στον χώρο της βιβλιοθήκης, ή 
- Μία (1) αναζήτηση ενός οποιουδήποτε τεκμηρίου στον OPAC από 

απομακρυσμένο χρήστη μέσω του WEB 
Χρήσεις OPAC σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο Tm είναι το σύνολο των 
«χρήσεων» όπως ορίστηκαν παραπάνω κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου 
Tm. 
 



Δείκτες Αποτίμησης Ποιότητας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

Νοέμβριος 2000 24 
 

Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Οι χρήσεις του OPAC καταγράφονται για 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο Τm, η οποία προτείνεται να είναι μία (1) εργάσιμη 
εβδομάδα (5 ημέρες) και υπολογίζονται σε κάθε περίπτωση ως εξής: 
 
- Οι χρήσεις στο χώρο της βιβλιοθήκης (D13lib) 
Υπολογίζονται με την βοήθεια ερωτηματολογίου και δειγματοληπτικής έρευνας. Το 
πρότυπο του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιείται για την συλλογή του στοιχείου 
αυτού είναι το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 παρατίθεται στο παράρτημα. Το 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και για την συλλογή άλλων 
σχετικών στατιστικών στοιχείων της παρούσας μελέτης. 
Κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου Tm προτείνεται σε κάθε χρήστη του ΟPAC 
(σε κάθε τερματικό) το ερωτηματολόγιο 2 το οποίο ο χρήστης θα καλείται να 
συμπληρώσει. 
Τα στοιχεία από το ερωτηματολόγιο 2 που μας ενδιαφέρουν σε αυτή την περίπτωση 
είναι τα DB2 και DΘ1. 
Στο τέλος της χρονικής περιόδου Tm από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια 
αθροίζονται τα στοιχεία DB2 και DΘ1και το άθροισμα αυτό δηλώνει τον αριθμό των 
αναζητήσεων τίτλων που δήλωσε  ο κάθε χρήστης και το άθροισμα αυτό είναι το υπο 
– στοιχείο D13lib 
 
- Οι χρήσεις μέσω του WEB (D13web) 
Υπολογίζονται με την βοήθεια του ειδικού στατιστικού λογισμικού που κατά κανόνα 
«εγκαθίσταται» στον WEB server (Εξυπηρετητή) της βιβλιοθήκης και παρακολουθεί 
και «αναφέρει» τα στατιστικά στοιχεία χρήσης και κίνησης του WEB site της 
βιβλιοθήκης. Οι χρήσεις του OPAC μέσω του WEB δεν αφορούν στις εικονικές 
προσβάσεις (log-ins) στον OPAC αλλά στις αναζητήσεις που διενεργήθηκαν 
(searches). Αν για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η συλλογή στατιστικών 
στοιχείων για τις αναζητήσεις στον OPAC (searches) τότε προτείνεται ο σχετικός 
υπολογισμός να γίνει με βάση τις εικονικές προσβάσεις (log-ins). 
Στο τέλος της χρονικής περιόδου Tm αθροίζονται οι αναζητήσεις (searches) από την 
αρχή της περιόδου Tm και το άθροισμα αυτό είναι το υπο – στοιχείο D13web. 
 
Το σύνολο των χρήσεων του OPAC την συγκεκριμένη χρονική περίοδο Tm δηλαδή 
το στοιχείο D13 ισούται με το άθροισμα: D13lib+D13web 
 
   
3.2.23 Στατιστικό Στοιχείο : D14 
Αριθμός δανεισμών σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο Tm 
 
Ορισμός : Το σύνολο των δανεισμών (όχι ο αριθμός των βιβλίων που δανείστηκαν 
μια ή περισσότερες φορές) κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου Tm 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Τo στοιχείo συλλέγεται  από το 
αυτοματοποιημένο  βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα της βιβλιοθήκης μετά το πέρας του 
Ακαδημαϊκού έτους (δηλαδή μετά τις 31 Αυγούστου). 
 
 
3.2.24 Στατιστικό Στοιχείο : DΒ1 
Αριθμός γνωστών τίτλων τεκμηρίων που αναζήτησε ένας χρήστης 
 
Ορισμός : Το σύνολο των γνωστών τίτλων τεκμηρίων που αναζήτησε ένας χρήστης 
στον κατάλογο της βιβλιοθήκης, δηλαδή οι αναζητήσεις που επιχείρησε για βιβλία 
που ήξερε τον τίτλο, ή το συγγραφέα τους 
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Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Τo στοιχείo συλλέγεται  με δειγματοληπτική 
έρευνα σε τυχαίο δείγμα χρηστών που χρησιμοποιούν τον OPAC στους χώρους της 
βιβλιοθήκης χρησιμοποιώντας το πρότυπο ερωτηματολόγιο 2 (βλ. Παράρτημα) και 
με την ενεργή συμμετοχή του αρμόδιου προσωπικού όπου και όταν χρειάζεται. 
Για την εξαγωγή αντιπροσωπευτικών στοιχείων προτείνεται η συλλογή στοιχείων 
τουλάχιστον για 200 τίτλους τεκμηρίων, από τουλάχιστον 100 χρήστες αν και για να 
υπολογίσουμε την διαθεσιμότητα του υλικού οι αριθμοί αυτοί αυξάνονται σε 400 
τίτλους και 200 χρήστες. Στην περίπτωση μικρών βιβλιοθηκών με αντίστοιχες μικρές 
συλλογές ο αριθμός του δείγματος των τίτλων τεκμηρίων και των χρηστών είναι 
ευνόητο ότι θα είναι μικρότερος, π.χ 100 τίτλοι τεκμηρίων από 50 χρήστες. 
Το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και για την συλλογή άλλων 
σχετικών στατιστικών στοιχείων της παρούσας μελέτης. 
Κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου Tm προτείνεται σε κάθε χρήστη του ΟPAC 
(σε κάθε τερματικό) το ερωτηματολόγιο 2 το οποίο ο χρήστης θα καλείται να 
συμπληρώσει. 
Το στοιχείο από το ερωτηματολόγιο 2 που μας ενδιαφέρει σε αυτή την περίπτωση 
είναι το DB1. 
Στο τέλος της χρονικής περιόδου Tm από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια 
αθροίζονται τα στοιχεία DB1 κάθε ερωτηματολογίου και το άθροισμα αυτό δηλώνει 
τον αριθμό των αναζητήσεων γνωστών τίτλων των χρηστών. 
 
Η έρευνα προτείνεται να διεξάγεται κατά την περίοδο «αιχμής» του εαρινού εξαμήνου 
(Μάρτιος – Απρίλιος) ώστε, αφ’ ενός να έχει παρέλθει η περίοδος «εγκλιματισμού» 
των πρωτοετών φοιτητών στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, και αφ’ ετέρου η περίοδος 
διεξαγωγής της έρευνας να απέχει αισθητά από τις εξεταστικές περιόδους.  
 
 
3.2.25 Στατιστικό Στοιχείο : DΒ2 
Αριθμός γνωστών τίτλων τεκμηρίων που βρήκε ο χρήστης στον κατάλογο της 
βιβλιοθήκης 
 
Ορισμός : Το σύνολο των γνωστών τίτλων τεκμηρίων που αναζήτησε ένας χρήστης 
στον κατάλογο της βιβλιοθήκης, δηλαδή οι αναζητήσεις που επιχείρησε για βιβλία 
που ήξερε τον τίτλο, ή το συγγραφέα τους και βρήκε στον κατάλογο. Το στοιχείο αυτό 
αφορά στα αποτελέσματα που βρήκε ο χρήστης αναζητώντας τα τεκμήρια μόνος του 
στον κατάλογο άσχετα αν η αναζήτηση έγινε με σωστό ή λάθος τρόπο και αν δεν 
βρήκε και τεκμήρια που τελικά υπήρχαν στον κατάλογο. Το πραγματικό σύνολο των 
τίτλων που όντως βρίσκονται ευρετηριασμένα στον κατάλογο είναι το στοιχείο DΒ3 
(βλ. παρακάτω) το οποίο βρίσκεται από το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Το στοιχείο 
DΒ2 είναι χρήσιμο για να υπολογίσουμε το βαθμό επιτυχούς αναζήτησης των 
χρηστών. 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Τo στοιχείo συλλέγεται  με δειγματοληπτική 
έρευνα σε τυχαίο δείγμα χρηστών που χρησιμοποιούν τον OPAC στους χώρους της 
βιβλιοθήκης χρησιμοποιώντας το πρότυπο ερωτηματολόγιο 2 (βλ. Παράρτημα) και 
με την ενεργή συμμετοχή του αρμόδιου προσωπικού όπου και όταν χρειάζεται. 
Για την εξαγωγή αντιπροσωπευτικών στοιχείων προτείνεται η συλλογή στοιχείων 
τουλάχιστον για 200 τίτλους τεκμηρίων, από τουλάχιστον 100 χρήστες αν και για να 
υπολογίσουμε την διαθεσιμότητα του υλικού οι αριθμοί αυτοί αυξάνονται σε 400 
τίτλους και 200 χρήστες. Στην περίπτωση μικρών βιβλιοθηκών με αντίστοιχες μικρές 
συλλογές ο αριθμός του δείγματος των τίτλων τεκμηρίων και των χρηστών είναι 
ευνόητο ότι θα είναι μικρότερος, π.χ 100 τίτλοι τεκμηρίων από 50 χρήστες. 
Το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και για την συλλογή άλλων 
σχετικών στατιστικών στοιχείων της παρούσας μελέτης. 
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Κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου Tm προτείνεται σε κάθε χρήστη του ΟPAC 
(σε κάθε τερματικό) το ερωτηματολόγιο 2 το οποίο ο χρήστης θα καλείται να 
συμπληρώσει. 
Το στοιχείο από το ερωτηματολόγιο 2 που μας ενδιαφέρει σε αυτή την περίπτωση 
είναι το DB2, δηλαδή πόσα βιβλία από αυτά που αναζήτησε ο κάθε χρήστης βρήκε 
τελικά στον κατάλογο. 
Στο τέλος της χρονικής περιόδου Tm από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια 
αθροίζονται τα στοιχεία DB2 κάθε ερωτηματολογίου και το άθροισμα αυτό δηλώνει 
τον αριθμό των τεκμηρίων που βρήκε ο χρήστης στον κατάλογο της βιβλιοθήκης. 
 
Η έρευνα προτείνεται να διεξάγεται κατά την περίοδο «αιχμής» του εαρινού εξαμήνου 
(Μάρτιος – Απρίλιος) ώστε, αφ’ ενός να έχει παρέλθει η περίοδος «εγκλιματισμού» 
των πρωτοετών φοιτητών στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, και αφ’ ετέρου η περίοδος 
διεξαγωγής της έρευνας να απέχει αισθητά από τις εξεταστικές περιόδους.  
 
 
3.2.26 Στατιστικό Στοιχείο : DΒ2 
Πραγματικός αριθμός γνωστών τίτλων τεκμηρίων που αναζήτησε ο χρήστης και 
βρίσκονται  στον κατάλογο της βιβλιοθήκης 
 
Ορισμός : Το σύνολο των γνωστών τίτλων τεκμηρίων που αναζήτησε ένας χρήστης 
στον κατάλογο της βιβλιοθήκης, δηλαδή οι αναζητήσεις που επιχείρησε για βιβλία 
που ήξερε τον τίτλο, ή το συγγραφέα τους και βρήκε στον κατάλογο. Το στοιχείο αυτό 
δεν αφορά απαραίτητα στα αποτελέσματα που βρήκε ο χρήστης αναζητώντας τα 
τεκμήρια μόνος του στον κατάλογο, με σωστό ή λάθος τρόπο αλλά το πραγματικό 
σύνολο των τίτλων που όντως βρίσκονται ευρετηριασμένα στον κατάλογο και το 
οποίο βρίσκεται από το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Το στοιχείο DΒ3 είναι χρήσιμο 
για να υπολογίσουμε το βαθμό επιτυχούς αναζήτησης των χρηστών αλλά και της 
διαθεσιμότητας του υλικού. 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Τo στοιχείo συλλέγεται  με δειγματοληπτική 
έρευνα σε τυχαίο δείγμα χρηστών που χρησιμοποιούν τον OPAC στους χώρους της 
βιβλιοθήκης χρησιμοποιώντας το πρότυπο ερωτηματολόγιο 2 (βλ. Παράρτημα) και 
με την ενεργή συμμετοχή του αρμόδιου προσωπικού όπου και όταν χρειάζεται. 
Για την εξαγωγή αντιπροσωπευτικών στοιχείων προτείνεται η συλλογή στοιχείων 
τουλάχιστον για 200 τίτλους τεκμηρίων, από τουλάχιστον 100 χρήστες αν και για να 
υπολογίσουμε την διαθεσιμότητα του υλικού οι αριθμοί αυτοί αυξάνονται σε 400 
τίτλους και 200 χρήστες. Στην περίπτωση μικρών βιβλιοθηκών με αντίστοιχες μικρές 
συλλογές ο αριθμός του δείγματος των τίτλων τεκμηρίων και των χρηστών είναι 
ευνόητο ότι θα είναι μικρότερος, π.χ 100 τίτλοι τεκμηρίων από 50 χρήστες. 
Το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και για την συλλογή άλλων 
σχετικών στατιστικών στοιχείων της παρούσας μελέτης. 
Κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου Tm προτείνεται σε κάθε χρήστη του ΟPAC 
(σε κάθε τερματικό) το ερωτηματολόγιο 2 το οποίο ο χρήστης θα καλείται να 
συμπληρώσει. 
Το στοιχείο από το ερωτηματολόγιο 2 που μας ενδιαφέρει σε αυτή την περίπτωση 
είναι το DB3 δηλαδή πόσα βιβλία από αυτά που αναζήτησε ο κάθε χρήστης 
υπάρχουν πραγματικά στον κατάλογο και το οποίο το συμπληρώνει το αρμόδιο 
προσωπικό της βιβλιοθήκης. Αυτό σημαίνει ότι μετά την συλλογή των 
ερωτηματολογίων ειδικευμένοι καταλογογράφοι αναζητούν τα ίδια βιβλία με τα 
δοσμένα στοιχεία και καταγράφουν τον αριθμό των βιβλίων που βρίσκονται στον 
κατάλογο. Η πιθανή διαφορά μεταξύ των στοιχείων DB2 και DB3 υποδηλώνει ότι ο 
χρήστης δεν κατάφερε να βρεί όλα τα διαθέσιμα τεκμήρια στον κατάλογο είτε λόγω 
σφαλμάτων στην χρήση είτε λόγων σφαλμάτων του καταλόγου. 
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Στο τέλος της χρονικής περιόδου Tm από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια 
αθροίζονται τα στοιχεία DB3 κάθε ερωτηματολογίου και το άθροισμα αυτό δηλώνει 
τον αριθμό των γνωστών τίτλων των χρηστών που τελικά υπάρχουν στον κατάλογο 
της βιβλιοθήκης. 
 
Η έρευνα προτείνεται να διεξάγεται κατά την περίοδο «αιχμής» του εαρινού εξαμήνου 
(Μάρτιος – Απρίλιος) ώστε, αφ’ ενός να έχει παρέλθει η περίοδος «εγκλιματισμού» 
των πρωτοετών φοιτητών στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, και αφ’ ετέρου η περίοδος 
διεξαγωγής της έρευνας να απέχει αισθητά από τις εξεταστικές περιόδους.  
 
   
3.2.27 Στατιστικό Στοιχείο : DΘ1 
Σύνολο τίτλων κατά τυποποιημένη (κατοχυρωμένη) θεματική κατηγορία του 
καταλόγου της βιβλιοθήκης που αναζήτησε ένας χρήστης 
 
Ορισμός : Το σύνολο των τίτλων τεκμηρίων κατά τυποποιημένη (κατοχυρωμένη) 
θεματική κατηγορία του καταλόγου της βιβλιοθήκης που αναζήτησε ένας χρήστης 
στον κατάλογο της βιβλιοθήκης, δηλαδή οι αναζητήσεις που επιχείρησε με για βιβλία 
γύρω από ένα ή περισσότερα θέματα.  
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Τo στοιχείo συλλέγεται  με δειγματοληπτική 
έρευνα σε τυχαίο δείγμα χρηστών που χρησιμοποιούν τον OPAC στους χώρους της 
βιβλιοθήκης χρησιμοποιώντας το πρότυπο ερωτηματολόγιο 2 (βλ. Παράρτημα) και 
με την ενεργή συμμετοχή του αρμόδιου προσωπικού όπου και όταν χρειάζεται. 
Για την εξαγωγή αντιπροσωπευτικών στοιχείων προτείνεται η συλλογή στοιχείων 
τουλάχιστον για 200 τίτλους τεκμηρίων, από τουλάχιστον 100 χρήστες αν και για να 
υπολογίσουμε την διαθεσιμότητα του υλικού οι αριθμοί αυτοί αυξάνονται σε 400 
τίτλους και 200 χρήστες. Στην περίπτωση μικρών βιβλιοθηκών με αντίστοιχες μικρές 
συλλογές ο αριθμός του δείγματος των τίτλων τεκμηρίων και των χρηστών είναι 
ευνόητο ότι θα είναι μικρότερος, π.χ 100 τίτλοι τεκμηρίων από 50 χρήστες. 
Το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και για την συλλογή άλλων 
σχετικών στατιστικών στοιχείων της παρούσας μελέτης. 
Κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου Tm προτείνεται σε κάθε χρήστη του ΟPAC 
(σε κάθε τερματικό) το ερωτηματολόγιο 2 το οποίο ο χρήστης θα καλείται να 
συμπληρώσει. 
Το στοιχείο από το ερωτηματολόγιο 2 που μας ενδιαφέρει σε αυτή την περίπτωση 
είναι το DΘ1 δηλαδή πόσα βιβλία στον κατάλογο βρήκε ο κάθε χρήστης σε κάθε 
θεματική κατηγορία του καταλόγου που επέλεξε. Για να συμπληρωθεί αυτό το 
στοιχείο ο χρήστης θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσει τα θέματα που ψάχνει 
σύμφωνα με την «προσωπική» του θεματική ορολογία (στοιχεία Θi, i=1-10). Έπειτα ο 
χρήστης καλείται να συμπληρώσει ποιες από τις τυποποιημένες θεματικές 
κατηγορίες του καταλόγου έκρινε ότι ανταποκρίνονται στο θέμα του και επέλεξε να 
δεί τα βιβλία της κάθε κατηγορίας. 
Προαιρετικά μπορεί να γίνει και έλεγχος του αριθμού των τίτλων της κάθε κατηγορίας 
από το προσωπικό της βιβλίοθήκης (στοιχείο DΘ1a) που σημαίνει ότι μετά την 
συλλογή των ερωτηματολογίων ειδικευμένοι καταλογογράφοι ανατρέχουν στις ίδιες 
θεματικές κατηγορίες και υπολογίζουν το πλήθος των βιβλίων της κάθε κατηγορίας. 
Στο τέλος της χρονικής περιόδου Tm από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια 
αθροίζονται τα στοιχεία DΘ1 από κάθε ερωτηματολογίου και το άθροισμα αυτό 
δηλώνει τον αριθμό των ευρετηριασμένων τίτλων του καταλόγου που αντιστοιχούν 
στα θέματα που αναζήτησαν οι χρήστες. 
 
Η έρευνα προτείνεται να διεξάγεται κατά την περίοδο «αιχμής» του εαρινού εξαμήνου 
(Μάρτιος – Απρίλιος) ώστε, αφ’ ενός να έχει παρέλθει η περίοδος «εγκλιματισμού» 
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των πρωτοετών φοιτητών στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, και αφ’ ετέρου η περίοδος 
διεξαγωγής της έρευνας να απέχει αισθητά από τις εξεταστικές περιόδους.  
 
 
 
3.2.28 Στατιστικό Στοιχείο : DΘ2 
Σύνολο τίτλων κατά τυποποιημένη θεματική κατηγορία του καταλόγου της 
βιβλιοθήκης που κρίθηκαν από τον χρήστη σχετικά με το θέμα αναζήτησής του 
 
Ορισμός : Το σύνολο των τίτλων τεκμηρίων κατά τυποποιημένη (κατοχυρωμένη) 
θεματική κατηγορία του καταλόγου της βιβλιοθήκης που αναζήτησε ένας χρήστης 
στον κατάλογο της βιβλιοθήκης, και έκρινε ότι ανταποκρίνονται στο θέμα της 
αναζήτησής του.  
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Τo στοιχείo συλλέγεται  με δειγματοληπτική 
έρευνα σε τυχαίο δείγμα χρηστών που χρησιμοποιούν τον OPAC στους χώρους της 
βιβλιοθήκης χρησιμοποιώντας το πρότυπο ερωτηματολόγιο 2 (βλ. Παράρτημα) και 
με την ενεργή συμμετοχή του αρμόδιου προσωπικού όπου και όταν χρειάζεται. 
Για την εξαγωγή αντιπροσωπευτικών στοιχείων προτείνεται η συλλογή στοιχείων 
τουλάχιστον για 200 τίτλους τεκμηρίων, από τουλάχιστον 100 χρήστες αν και για να 
υπολογίσουμε την διαθεσιμότητα του υλικού οι αριθμοί αυτοί αυξάνονται σε 400 
τίτλους και 200 χρήστες. Στην περίπτωση μικρών βιβλιοθηκών με αντίστοιχες μικρές 
συλλογές ο αριθμός του δείγματος των τίτλων τεκμηρίων και των χρηστών είναι 
ευνόητο ότι θα είναι μικρότερος, π.χ 100 τίτλοι τεκμηρίων από 50 χρήστες. 
Το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και για την συλλογή άλλων 
σχετικών στατιστικών στοιχείων της παρούσας μελέτης. 
Κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου Tm προτείνεται σε κάθε χρήστη του ΟPAC 
(σε κάθε τερματικό) το ερωτηματολόγιο 2 το οποίο ο χρήστης θα καλείται να 
συμπληρώσει. 
Το στοιχείο από το ερωτηματολόγιο 2 που μας ενδιαφέρει σε αυτή την περίπτωση 
είναι το DΘ2 δηλαδή πόσα βιβλία στον κατάλογο βρήκε ο κάθε χρήστης σε κάθε 
θεματική κατηγορία του καταλόγου που επέλεξε και που έκρινε ότι ανταποκρίνονται 
στο θέμα ή τα θέματα της αναζήτησής του.  
Στο τέλος της χρονικής περιόδου Tm από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια 
αθροίζονται τα στοιχεία DΘ2 κάθε ερωτηματολογίου και το άθροισμα αυτό δηλώνει 
τον αριθμό των ευρετηριασμένων τίτλων του καταλόγου που αντιστοιχούν στα 
θέματα που αναζήτησαν οι χρήστες και που αυτοί έκριναν ότι ανταποκρίνονται στα 
θέματα των αναζητήσεών τους. 
 
Η έρευνα προτείνεται να διεξάγεται κατά την περίοδο «αιχμής» του εαρινού εξαμήνου 
(Μάρτιος – Απρίλιος) ώστε, αφ’ ενός να έχει παρέλθει η περίοδος «εγκλιματισμού» 
των πρωτοετών φοιτητών στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, και αφ’ ετέρου η περίοδος 
διεξαγωγής της έρευνας να απέχει αισθητά από τις εξεταστικές περιόδους.  
 

 
3.2.29 Στατιστικό Στοιχείο : D15 
Χρόνος επεξεργασίας ενός (1) τεκμηρίου σε ημέρες 
 
Ορισμός : Χρόνος επεξεργασίας ενός (1) τεκμηρίου σε ημέρες είναι ο χρόνος σε 
ημέρες που μεσολαβεί από την ημερομηνία παραλαβής του τεκμηρίου από την 
βιβλιοθήκη μέχρι την ημερομηνία που αυτό είναι έτοιμο προς χρήση από τους 
χρήστες (ταξινομημένο, καταλογογραφημένο και τοποθετημένο στο ράφι). 
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Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Τo στοιχείo συλλέγεται  για τον υπολογισμό της 
ταχύτητας επεξεργασίας τεκμηρίων από την βιβλιοθήκη (Δείκτης Αποτίμησης P24) 
και όπως εξηγείται και στην μέθοδο υπολογισμού του σχετικού Δείκτη ο υπολογισμός 
βασίζεται σε ένα τυχαίο δείγμα τεκμηρίων σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 
Συνεπώς κατά την διάρκεια της χρονικής αυτής περιόδου απαιτείται η τήρηση 
αρχείου όπου θα καταγράφονται: 
- Η ημερομηνία παραλαβής του τεκμηρίου από το αρμόδιο προσωπικό (Τμήμα 

Παραγγελιών ή Προσκτήσεων), και 
- Η ημερομηνία τοποθέτησης του ίδιου τεκμηρίου στο ράφι από το αρμόδιο 

προσωπικό. 
 
 
3.2.30 Στατιστικό Στοιχείο : D16 
Αιτήσεις διαδανεισμού χρηστών της βιβλιοθήκης 
 
Ορισμός : Το σύνολο των αιτήσεων παραγγελίας βιβλιογραφίας (άρθρων ή βιβλίων) 
των χρηστών της βιβλιοθήκης μέσω της υπηρεσίας διαδανεισμού της βιβλιοθήκης 
κατά την διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους (1 Σεπτεμβρίου – 31 Αυγούστου). 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Τo στοιχείo συλλέγεται  από τα σχετικά αρχεία 
του τμήματος Διαδανεισμού της βιβλιοθήκης.  
 
 
3.2.31 Στατιστικό Στοιχείο : D17 
Αιτήσεις διαδανεισμού από άλλες βιβλιοθήκες 
 
Ορισμός : Το σύνολο των αιτήσεων τρίτων (άλλων βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό) αποστολής βιβλιογραφίας (άρθρων ή βιβλίων) από την συλλογή της 
βιβλιοθήκης μέσω της υπηρεσίας διαδανεισμού της βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια 
ενός ακαδημαϊκού έτους (1 Σεπτεμβρίου – 31 Αυγούστου). 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Τo στοιχείo συλλέγεται  από τα σχετικά αρχεία 
του τμήματος Διαδανεισμού της βιβλιοθήκης.  
 
  
3.2.32 Στατιστικό Στοιχείο : D18 
Αιτήσεις διαδανεισμού χρηστών της βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς 
από το τμήμα Διαδανεισμού της βιβλιοθήκης 
 
Ορισμός : Το σύνολο των αιτήσεων παραγγελίας βιβλιογραφίας (άρθρων ή βιβλίων) 
των χρηστών της βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς (εύρεση τεκμηρίου, 
παραγγελία, παραλαβή και παράδοση του τεκμηρίου στον χρήστη) μέσω της 
υπηρεσίας διαδανεισμού της βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους 
(1 Σεπτεμβρίου – 31 Αυγούστου). 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Τo στοιχείo συλλέγεται  από τα σχετικά αρχεία 
του τμήματος Διαδανεισμού της βιβλιοθήκης.  
 
  
3.2.33 Στατιστικό Στοιχείο : D19 
Αιτήσεις διαδανεισμού από άλλες βιβλιοθήκες που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς από 
το τμήμα Διαδανεισμού της βιβλιοθήκης. 
 
Ορισμός : Το σύνολο των αιτήσεων τρίτων (άλλων βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό) αποστολής βιβλιογραφίας (άρθρων ή βιβλίων) από την συλλογή της 



Δείκτες Αποτίμησης Ποιότητας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

Νοέμβριος 2000 30 
 

βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς (εύρεση τεκμηρίου, παραγγελία, 
παραλαβή και παράδοση του τεκμηρίου στην αιτούμενη βιβλιοθήκη, ίδρυμα ή 
χρήστη) μέσω της υπηρεσίας διαδανεισμού της βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια ενός 
ακαδημαϊκού έτους (1 Σεπτεμβρίου – 31 Αυγούστου). 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Τo στοιχείo συλλέγεται  από τα σχετικά αρχεία 
του τμήματος Διαδανεισμού της βιβλιοθήκης.  
 
 
3.2.34 Στατιστικό Στοιχείο : D20 
Χρόνος επιτυχούς διεκπεραίωσης μιας (1) αίτησης διαδανεισμού χρήστη της 
βιβλιοθήκης σε ημέρες. 
 
Ορισμός : Ως χρόνος επιτυχούς διεκπεραίωσης κάθε αίτησης διαδανεισμού χρήστη 
της βιβλιοθήκης ορίζεται ο χρόνος παράδοσης του τεκμηρίου στον χρήστη σε ημέρες 
μέσω της υπηρεσίας διαδανεισμού της βιβλιοθήκης από την ημερομηνία παραλαβής 
της σχετικής αίτησης του χρήστη από το προσωπικό της βιβλιοθήκης μέχρι την 
παραλαβή του τεκμηρίου από την βιβλιοθήκη – διαθέτη.  
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Τo στοιχείo συλλέγεται  για τον υπολογισμό της 
ταχύτητας παράδοσης τεκμηρίων στους χρήστες της βιβλιοθήκης μέσω της 
υπηρεσίας Διαδανεισμού. Οι σχετικές ημερομηνίες καταγράφονται σε σχετικά 
μητρώα του τμήματος διαδανεισμού για κάθε αίτηση διαδανεισμού χρηστών της 
βιβλιοθήκης και περιοδικά ή στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους υπολογίζεται για κάθε 
αίτηση διαδανεισμού που διεκπεραιώθηκε επιτυχώς (βλ. D18) η διαφορά σε 
ημέρες μεταξύ της ημερομηνίας παραλαβής του τεκμηρίου (άρθρου ή βιβλίου) από 
τον χρήστη και την ημερομηνίας παραλαβής της ίδιας αίτησης από το προσωπικό της 
βιβλιοθήκης. 
 
 
3.2.35 Στατιστικό Στοιχείο : D21 
Αριθμός αιτήσεων Διαδανεισμού των χρηστών της βιβλιοθήκης που 
διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς, κατά χρόνο διεκπεραίωσης 
 
Ορισμός : Η κατανομή του συνόλου των αιτήσεων παραγγελίας βιβλιογραφίας 
(άρθρων ή βιβλίων) των χρηστών της βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς 
(εύρεση τεκμηρίου, παραγγελία, παραλαβή και παράδοση του τεκμηρίου στον 
χρήστη) μέσω της υπηρεσίας διαδανεισμού της βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια ενός 
ακαδημαϊκού έτους (1 Σεπτεμβρίου – 31 Αυγούστου) ανάλογα με τον χρόνο 
διεκπεραίωσης των αιτήσεων (D20). 
Ως χρονικά διαστήματα της κατανομής των αιτήσεων παραγγελίας βιβλιογραφίας 
(άρθρων ή βιβλίων) των χρηστών της βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς 
ορίζονται τα παρακάτω : 
 
- a: 1-3 ημέρες 
- b: 4-7 ημέρες 
- c: 8-14 ημέρες 
- d: 15-21 ημέρες 
- e: 21 + ημέρες 
 
και αντίστοιχα οι αριθμοί αιτήσεων Διαδανεισμού των χρηστών της βιβλιοθήκης που 
διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς εντός κάθε χρονικού διαστήματος ορίζονται ως : 
 

D21a, D21b, D21c, D21d, D21e 
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Το άθροισμα των D21a, D21b, D21c, D21d, D21e θα πρέπει να είναι ίσο με το 
σύνολο των αιτήσεων διαδανεισμού των χρηστών της βιβλιοθήκης που 
διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς (D18). 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Τα στοιχεία D21a – D21e υπολογίζονται με την 
βοήθεια των σχετικών μητρών/αρχείων του τμήματος Διαδανεισμού  που 
χρησιμοποιούνται και για την συλλογή και υπολογισμό των στοιχείων D18, D19 & 
D20. Αναλυτικά έχουμε: 
 

D21a = Ο αριθμός των αιτήσεων διαδανεισμού για τις οποίες: 
1 ημέρα <D20< 3 ημέρες 

D21b = Ο αριθμός των αιτήσεων διαδανεισμού για τις οποίες: 
4 ημέρες <D20< 7 ημέρες 

D21c = Ο αριθμός των αιτήσεων διαδανεισμού για τις οποίες: 
8 ημέρες <D20< 14 ημέρες 

D21d = Ο αριθμός των αιτήσεων διαδανεισμού για τις οποίες: 
15 ημέρα <D20< 21 ημέρες 

D21e = Ο αριθμός των αιτήσεων διαδανεισμού για τις οποίες: 
21 ημέρες <D20 

 
 
3.2.36 Στατιστικό Στοιχείο : D22 
Σύνολο ωρών ημερήσιας λειτουργίας της Βιβλιοθήκης 
 
Ορισμός : Το σύνολο των ωρών λειτουργίας της βιβλιοθήκης ημερησίως. Π.χ 12 
ώρες ημερησίως. 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : - 
 
 
3.2.37 Στατιστικό Στοιχείο : D23 
Συνολικό εμβαδόν της βιβλιοθήκης σε m2. 
 
Ορισμός : Το συνολικό εμβαδόν όλων των χώρων της βιβλιοθήκης σε τετραγωνικά 
μέτρα.  
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Από τα αρχιτεκτονικά σχέδια της βιβλιοθήκης 
ή/και με την βοήθεια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος που 
εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
  
3.2.38 Στατιστικό Στοιχείο : D24 
Διαθέσιμες θέσεις αναγνωστηρίου για τους χρήστες στους χώρους της βιβλιοθήκης 
 
Ορισμός : Το σύνολο των θέσεων αναγνωστηρίου και μελέτης στους χώρους της 
βιβλιοθήκης  
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : - 
 
 
3.2.39 Στατιστικό Στοιχείο : D25 
Θέσεις εργασίας σε Η/Υ για τους χρήστες 
 
Ορισμός : Ο συνολικός αριθμός των διαθέσιμων Η/Υ, τερματικών κλπ που 
διατίθενται εντός των χώρων της βιβλιοθήκης για τις παρακάτω χρήσεις :  
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- Πρόσβαση στον OPAC 
- Πρόσβαση στο Internet, E-mail κλπ. 
- Πρόσβαση σε Βάσεις Δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά (μέσω Internet, CD-

ROMs κλπ) 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : - 
 
  
3.2.40 Στατιστικό Στοιχείο : D26 
Διαθέσιμες ώρες χρήσης θέσεων εργασίας Η/Υ για τους χρήστες εβδομαδιαίως 
 
Ορισμός : Ο συνολικός αριθμός των διαθέσιμων ωρών χρήσης των θέσεων 
εργασίας σε Η/Υ της βιβλιοθήκης εβδομαδιαίως  
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός :  

[Θέσεις εργασίας σε Η/Υ για τους χρήστες (D25)] * [Τον αριθμό των ωρών της 
ημέρας που οι θέσεις εργασίας είναι διαθέσιμοι για τους χρήστες] * [5 ημέρες της 

εβδομάδας ή όσες ημέρες λειτουργεί κάθε βιβλιοθήκη] 
 
 
3.2.41 Στατιστικό Στοιχείο : D27 
Πραγματική εβδομαδιαία χρήση των Θέσεων εργασίας σε Η/Υ για τους χρήστες 
 
Ορισμός : Ο συνολικός αριθμός των πραγματικών ωρών χρήσης από τους χρήστες 
των διαθέσιμων Η/Υ, τερματικών κλπ που διατίθενται εντός των χώρων της 
βιβλιοθήκης στο χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας (5 ημέρες της εβδομάδας ή όσες 
ημέρες λειτουργεί κάθε βιβλιοθήκη) για τις παρακάτω χρήσεις :  
- Πρόσβαση στον OPAC 
- Πρόσβαση στο Internet, E-mail κλπ. 
- Πρόσβαση σε Βάσεις Δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά (μέσω Internet, CD-

ROMs κλπ) 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Η συλλογή των στοιχείων χρήσης των θέσεων 
εργασίας σε Η/Υ γίνεται είτε από τα σχετικά αρχεία χρήσης αν φυλάσσονται, είτε με 
την βοήθεια δειγματοληπτικής έρευνας με Παρατήρηση της χρήσης από το 
προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση  η συλλογή των στοιχείων γίνεται περιοδικά 2-4 
φορές κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και κάθε φορά για χρονική περίοδο 
Τn που προτείνεται να είναι μία (1) εργάσιμη εβδομάδα (5 ημέρες). 
Στην περίπτωση που φυλάσσονται σχετικά αρχεία χρήσης απλά αθροίζονται οι ώρες 
χρήσης κάθε θέσης εργασίας σε Η/Υ κάθε ημέρα κατά την διάρκεια της χρονικής 
περιόδου Tn και στο τέλος της χρονικής περιόδου Tn υπολογίζεται το γενικό σύνολο 
των ωρών χρήσης. 
Στην περίπτωση που δεν τηρούνται σχετικά αρχεία για την συλλογή των στοιχείων 
χρήσης χρησιμοποιείται δειγματοληπτική έρευνα όπου επιλέγεται ένα τυχαίο δείγμα 
των θέσεων εργασίας σε Η/Υ ή το σύνολο των θέσεων αν αυτό είναι εφικτό, και το 
αρμόδιο προσωπικό παρατηρεί και καταγράφει τις ώρες χρήσης των θέσεων 
εργασίας κάθε ημέρα κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου Tn. Στο τέλος της 
χρονικής περιόδου Tn : 
- αν έχουν συλλεχθεί στοιχεία για όλες τις θέσεις εργασίας σε Η/Υ, απλά 

αθροίζονται οι ώρες χρήσης κάθε θέσης εργασίας κάθε ημέρα και στο τέλος 
υπολογίζεται το γενικό σύνολο όλων των θέσεων εργασίας. 

- Αν έχουν συλλεχθεί στοιχεία από ένα δείγμα (μεγέθους Ν) από το σύνολο των 
θέσεων εργασίας: 
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- αθροίζονται οι εβδομαδιαίες ώρες χρήσης για κάθε θέση εργασίας (για όλη 
την διάρκεια της χρονικής περιόδου Tn ) 

- υπολογίζεται το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών χρήσης όλων των θέσεων 
εργασίας του δείγματος (μεγέθους Ν) που επιλέχθηκε 

- υπολογίζεται ο μέσος όρος εβδομαδιαίας χρήσης κάθε θέσης εργασίας του 
δείγματος (μεγέθους Ν) διαιρώντας το σύνολο εβδομαδιαίων ωρών χρήσης 
όλων των θέσεων εργασίας του δείγματος διά του αριθμού των θέσεων 
εργασίας του δείγματος (Ν), και τέλος 

- εκτιμάται η εβδομαδιαία χρήση των Θέσεων εργασίας σε Η/Υ για τους 
χρήστες πολλαπλασιάζοντας τον παραπάνω μέσο όρο επί τον συνολικό 
αριθμό των θέσεων εργασίας σε Η/Υ που υπάρχουν στην βιβλιοθήκη. 

 
 
3.2.42 Στατιστικό Στοιχείο : D28 
Προσωπικό της βιβλιοθήκης 
 
Ορισμός : Tο σύνολο του πάσης φύσεως (διοικητικοί υπάλληλοι, βιβλιοθηκονόμοι, 
τεχνικοί, ερευνητές, βοηθητικό προσωπικό) μόνιμου, περιστασιακού και ερευνητικού 
προσωπικού της βιβλιοθήκης ανεξάρτητα του τρόπου χρηματοδότησης της 
μισθοδοσίας τους (Τακτικός προϋπολογισμός, ερευνητικά προγράμματα κλπ).  
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : - 
  
 
3.2.43 Στατιστικό Στοιχείο : D29 
Εκπαιδευόμενο προσωπικό της βιβλιοθήκης 
 
Ορισμός : O αριθμός των ατόμων μεταξύ του προσωπικού της βιβλιοθήκης που 
συμμετέχει ή παρακολουθεί ένα ή περισσότερα προγράμματα και εκδηλώσεις 
εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και ενημέρωσης (σεμινάρια, συμμετοχή σε συνέδρια, 
εκθέσεις κλπ) που διοργανώνονται είτε από την βιβλιοθήκη είτε από τρίτους κατά την 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (1 Σεπτεμβρίου – 31 Αυγούστου) 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Τήρηση σχετικού αρχείου με τις συμμετοχές 
του προσωπικού της βιβλιοθήκης προγράμματα και εκδηλώσεις εκπαίδευσης, 
επιμόρφωσης και ενημέρωσης (σεμινάρια, συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις κλπ). 
 

   
3.2.44 Στατιστικό Στοιχείο : D30 
Ετήσιο σύνολο ωρών εκπαίδευσης/ επιμόρφωσης/ ενημέρωσης του προσωπικού της 
βιβλιοθήκης 
 
Ορισμός : Το σύνολο των ωρών που αφιέρωσε το σύνολο του εκπαιδευόμενου 
προσωπικού της βιβλιοθήκης στην συμμετοχή/ παρακολούθηση εκπαιδευτικών, 
επιμορφωτικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού 
έτους (1 Σεπτεμβρίου – 31 Αυγούστου). 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Τήρηση σχετικού αρχείου με τις συμμετοχές 
του προσωπικού της βιβλιοθήκης προγράμματα και εκδηλώσεις εκπαίδευσης, 
επιμόρφωσης και ενημέρωσης (σεμινάρια, συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις κλπ). 
Ο υπολογισμός των ωρών γίνεται ως εξής: 
- Το σύνολο των ωρών εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων (σεμινάρια, 

ημερίδες κλπ) σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του σεμιναρίου ή της 
εκδήλωσης. Δηλαδή για κάθε εκδήλωση: 
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[Σύνολο ωρών] * [Αριθμός συμμετεχόντων ατόμων του προσωπικού] 
 
- Όταν πρόκειται για συνέδριο ή άλλη ενημερωτική εκδήλωση (ανεξάρτητα αν 

τηρείται ωρολόγιο πρόγραμμα ομιλιών και παρουσιάσεων ή όχι), που η διάρκειά  
του είναι τουλάχιστον μία (1) ημέρα, τότε ως σύνολο ωρών εκπαίδευσης/ 
ενημέρωσης προτείνεται να υπολογίζεται ένας σταθερός αριθμός   ωρών κατά 
ημέρα διάρκειας της εκδήλωσης (8 ώρες/ημέρα) και έπειτα: 

 
[Ημέρες διάρκειας της εκδήλωσης] * [8 ώρες/ημέρα] * [Αριθμός συμμετεχόντων 

ατόμων του προσωπικού] 
 
Οι ετήσιες ώρες εκπαίδευσης/ενημέρωσης υπολογίζονται αθροίζοντας τα παραπάνω 
σύνολα ωρών στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους. 
 
 
3.2.45 Στατιστικό Στοιχείο : D31 
Αριθμός πληροφοριακών ερωτήσεων χρηστών που απαντήθηκαν σωστά από το 
προσωπικό 
 
Ορισμός : Πληροφοριακή ερώτηση είναι κάθε ερώτηση που αφορά σε γνώση, 
χρήση, συστάσεις, προτάσεις, ερμηνεία και οδηγίες στην χρήση μιας ή περισσοτέρων 
πηγών πληροφόρησης της βιβλιοθήκης από το προσωπικό της βιβλιοθήκης 
(PROLIB/PI study). 
Η συλλογή του στοιχείου αυτού και ο υπολογισμός του αντίστοιχου δείκτη αν 
και προτείνεται και από την IFLA, ISO και από το EQLIPSE project, εν τούτοις 
προτείνεται με επιφύλαξη η μέτρησή του στον ελληνικό χώρο λόγω των 
ιδιαιτεροτήτων του χώρου αλλά και λόγω της περιπλοκότητας της μεθόδου 
συλλογής του. 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Η συλλογή του στοιχείου αφορά σε όλα τα 
άτομα του προσωπικού της βιβλιοθήκης που ασχολούνται με κάποιον ή κάποιους 
από τους τρόπους του προηγούμενου ορισμού με μια ή περισσότερες πηγές 
πληροφόρησης της βιβλιοθήκης. Η συλλογή γίνεται με την βοήθεια συνήθως μιας 
επιλεγμένης ομάδας έμπειρων χρηστών-εθελοντών της βιβλιοθήκης, οι οποίοι κατά 
την διάρκεια μιας χρονικής περιόδου Tk απευθύνουν προεπιλεγμένες πληροφοριακές 
ερωτήσεις στο αρμόδιο προσωπικό της βιβλιοθήκης βαθμολογώντας την πληρότητα 
των απαντήσεων που δέχονται. 
Το είδος των πληροφοριακών ερωτήσεων καθορίζεται από την διεύθυνση της 
βιβλιοθήκης καταρτίζοντας μια σχετική λίστα από όπου θα επιλέγονται οι ερωτήσεις 
από τους χρήστες-εθελοντές και οι οποίες θα καταγράφονται σε ειδική φόρμα η 
οποία μετά την βαθμολόγηση των απαντήσεων από τους χρήστες-εθελοντές θα 
επιστρέφεται στην διεύθυνση της βιβλιοθήκης. Πρότυπα ερωτήσεων παρουσιάζονται 
στο παράρτημα της παρούσας μελέτης. 
Για κάθε μέλος του αρμόδιου προσωπικού της βιβλιοθήκης προτείνεται να 
απευθύνονται 3-5 πληροφοριακές ερωτήσεις. 
Η πληρότητα των απαντήσεων που δίνει το προσωπικό βαθμολογείται από τον 
χρήστη-εθελοντή ως εξής: 
- Σωστή απάντηση : πλήρης απάντηση, κάλυψη του θέματος, προώθηση του 

χρήστη στις σωστές πηγές πληροφόρησης. 
- Λανθασμένη απάντηση: λάθος απάντηση, μερικώς σωστή απάντηση, μερική 

κάλυψη του θέματος, καμία απάντηση 
Η επιλογή της παραπάνω βαθμολογίας από τον χρήστη-εθελοντή συνίσταται από το 
τι αυτός περιμένει σαν απάντηση στην συγκεκριμένη ερώτηση: 
- να του πούν αυτό που θέλει να μάθει, ή 
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- να τον καθοδηγήσουν σε ποια από τις πηγές πληροφόρησης της συλλογής της 
βιβλιοθήκης μπορεί να βρεί αυτό που ζητά. 

Αν στο τέλος ο χρήστης-εθελοντής κρίνει ότι τελικά βρίσκει αυτό που θέλει, σύμφωνα 
με την ερώτηση που έκανε, τότε και στις δύο περιπτώσεις η απάντηση που πήρε 
θεωρείται Σωστή. 
Η διάρκεια της χρονικής περιόδου Τk προτείνεται να είναι ευρεία (π.χ. 2 εβδομάδες – 
ένας μήνας) ώστε να καλύπτονται ώρες, ημέρες και περίοδοι αιχμής αλλά και 
«ηρεμίας» στην βιβλιοθήκη και η έρευνα να είναι αντιπροσωπευτική. 
Σκοπός της έρευνας αυτών είναι η βαθμολόγηση των απαντήσεων και όχι του 
συγκεκριμένου προσωπικού, όποτε είναι ευνόητο ότι η έρευνα είναι ανώνυμη (ο 
χρήστης-εθελοντής δεν σημειώνει στην φόρμα με τις επιλεγμένες ερωτήσεις το όνομα 
του προσωπικού που απευθύνθηκε).  
Αφού τελειώσει η έρευνα οι χρήστες-εθελοντές επιστρέφουν τις φόρμες με τις 
βαθμολογίες στην διεύθυνση της βιβλιοθήκης και καταμετράται : 
- το σύνολο των ερωτήσεων Q που έγιναν, και  
- το σύνολο των σωστών απαντήσεων A που λήφθησαν το οποίο και είναι το 

στοιχείο D31. 
 
 
3.2.46 Στατιστικό Στοιχείο : D32 
Αριθμός αιτήσεων πληροφοριακών ερωτήσεων των χρηστών που διεκπεραιώθηκαν 
ηλεκτρονικά 
 
Ορισμός : Πληροφοριακή ερώτηση είναι κάθε ερώτηση που αφορά σε γνώση, 
χρήση, συστάσεις, προτάσεις, ερμηνεία και οδηγίες στην χρήση μιας ή περισσοτέρων 
πηγών πληροφόρησης της βιβλιοθήκης από το προσωπικό της βιβλιοθήκης 
(PROLIB/PI study). Το στοιχείο D31 αφορά στο σύνολο των σχετικών ερωτήσεων 
των χρηστών με την βιβλιοθήκη που διεκπεραιώθηκαν ηλεκτρονικά (μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή μέσω ειδικών φορμών στις ιστοσελίδες της 
βιβλιοθήκης).  
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Η συλλογή του στοιχείου αυτού είναι δυνατή 
είτε με την βοήθεια του στατιστικού λογισμικού που κατά κανόνα «εγκαθίσταται» στον 
WEB server (Εξυπηρετητή) της βιβλιοθήκης και παρακολουθεί και «αναφέρει» τα 
στατιστικά στοιχεία χρήσης και κίνησης του WEB site της βιβλιοθήκης , είτε από τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία του αρμόδιου προσωπικού. (π.χ φάκελοι στο e-mail 
όπου φυλάσσεται η σχετική αλληλογραφία κλπ). 
 
  
3.2.47 Στατιστικό Στοιχείο : D33 
Αριθμός χρηστών που παρακολουθούν κάποια/ες από τις εκπαιδευτικές/ 
ενημερωτικές δραστηριότητες της βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού 
έτους 
 
Ορισμός : Το σύνολο των χρηστών που συμμετείχαν ή παρακολούθησαν κάποια/ες 
από τις εκπαιδευτικές/ ενημερωτικές δραστηριότητες που παρέχει η βιβλιοθήκη 
όπως: 
- εκπαιδευτικά σεμινάρια, επιδείξεις κλπ. πάνω στην χρήση των διαφόρων 

υπηρεσιών της βιβλιοθήκης 
- παρουσιάσεις, ενημερώσεις γύρω από τις διατιθέμενες υπηρεσίες και την 

χρησιμότητά τους 
- ξεναγήσεις γνωριμίας των χώρων της βιβλιοθήκης, και 
- κάθε άλλη σχετική δραστηριότητα της βιβλιοθήκης που έχει στόχο την 

ενημέρωση, εκπαίδευση και υποστήριξη των χρηστών και την προώθηση των 
υπηρεσιών της στους χρήστες. 
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Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Η συλλογή των σχετικών στοιχείων γίνεται με 
την τήρηση σχετικών αρχείων από το αρμόδιο προσωπικό.  
 
 
3.2.48 Στατιστικό Στοιχείο : D34 
Αριθμός χρηστών ενός δείγματος του συνολικού πληθυσμού που είναι 
ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
 
Ορισμός : Το σύνολο των ερωτηθέντων σε ένα δείγμα συνολικού πληθυσμού 
χρηστών, που απάντησαν/βαθμολόγησαν στο ερώτημα αν είναι ικανοποιημένοι 
από τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης ΣΥΝΟΛΙΚΑ. 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Δειγματοληπτική Έρευνα με ερωτηματολόγιο 
που θα περιέχει την ερώτηση : 
 
«Πόσο ικανοποιημένος είσαστε με την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών της 

βιβλιοθήκης συνολικά;» 
 
Παρακαλούμε αξιολογήστε τον βαθμό ικανοποίησής σας με βάση τη κλίμακα 

1 (Καθόλου ικανοποιητική) έως 5 (Πολύ ικανοποιητική) 
 
Με την ολοκλήρωση της έρευνας καταμετρούνται οι απαντήσεις των χρηστών και 
γίνεται κατανομή του αριθμού των χρηστών κατά βαθμό ικανοποίησης, δηλαδή : 
 

- D34-1: αριθμός χρηστών που δήλωσαν 1 
- D34-2: αριθμός χρηστών που δήλωσαν 2 
- D34-3: αριθμός χρηστών που δήλωσαν 3 
- D34-4: αριθμός χρηστών που δήλωσαν 4 
- D34-5: αριθμός χρηστών που δήλωσαν 5 

 
Η έρευνα απευθύνεται σε ένα τυχαίο δείγμα μεγέθους Ν (Ν= το σύνολο των ατόμων 
που επιλέχθηκαν να αποτελέσουν το δείγμα)  από το συνολικό Πληθυσμό του 
Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος (D1) που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη και διεξάγεται 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου 7 (Δειγματοληπτική έρευνα). Η έρευνα αυτή 
μπορεί να εξυπηρετεί και την μέτρηση άλλων στοιχείων με την εισαγωγή και άλλων 
ερωτήσεων στο σχετικό ερωτηματολόγιο. Η έρευνα προτείνεται να διεξάγεται κατά 
την περίοδο «αιχμής» του εαρινού εξαμήνου (Μάρτιος – Απρίλιος) ώστε, αφ’ ενός να 
έχει παρέλθει η περίοδος «εγκλιματισμού» των πρωτοετών φοιτητών στο ακαδημαϊκό 
περιβάλλον, και αφ’ ετέρου η περίοδος διεξαγωγής της έρευνας να απέχει αισθητά 
από τις εξεταστικές περιόδους. Πέρα από τα συνολικά αποτελέσματα, συνίσταται και 
η περαιτέρω ανάλυση κατά ιδιότητα. 
 
  
3.2.49 Στατιστικό Στοιχείο : D35ν 
Αριθμός χρηστών ενός δείγματος του συνολικού πληθυσμού που είναι 
ικανοποιημένοι από ΚΑΘΕ υπηρεσία (ν) (Ηλεκτρονική και μη) της βιβλιοθήκης 
 
Ορισμός : Το σύνολο των ερωτηθέντων σε ένα δείγμα συνολικού πληθυσμού 
χρηστών, που απάντησαν/βαθμολόγησαν στο ερώτημα αν είναι ικανοποιημένοι  
από ΚΑΘΕ υπηρεσία (ν) (Ηλεκτρονική και μη) της βιβλιοθήκης 
 
Μέθοδος Συλλογής/Υπολογισμός : Δειγματοληπτική Έρευνα με ερωτηματολόγιο 
που θα περιέχει την ερώτηση : 
 



Δείκτες Αποτίμησης Ποιότητας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

Νοέμβριος 2000 37 
 

«Πόσο ικανοποιημένος είσαστε με την ποιότητα παροχής της υπηρεσίας (ν) 
της βιβλιοθήκης;» 

 
Παρακαλούμε αξιολογήστε τον βαθμό ικανοποίησής σας με βάση τη κλίμακα 

1 (Καθόλου ικανοποιητική) έως 5 (Πολύ ικανοποιητική) 
 
Με την ολοκλήρωση της έρευνας καταμετρούνται οι απαντήσεις των χρηστών και 
γίνεται κατανομή του αριθμού των χρηστών κατά βαθμό ικανοποίησης για κάθε 
υπηρεσία, δηλαδή : 
 

- D35ν-1: αριθμός χρηστών που δήλωσαν 1 
- D35ν-2: αριθμός χρηστών που δήλωσαν 2 
- D35ν-3: αριθμός χρηστών που δήλωσαν 3 
- D35ν-4: αριθμός χρηστών που δήλωσαν 4 
- D35ν-5: αριθμός χρηστών που δήλωσαν 5 

 
Η έρευνα απευθύνεται σε ένα τυχαίο δείγμα μεγέθους Ν (Ν= το σύνολο των ατόμων 
που επιλέχθηκαν να αποτελέσουν το δείγμα)  από το συνολικό Πληθυσμό του 
Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος (D1) που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη και διεξάγεται 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου 7 (Δειγματοληπτική έρευνα). Η έρευνα αυτή 
μπορεί να εξυπηρετεί και την μέτρηση άλλων στοιχείων με την εισαγωγή και άλλων 
ερωτήσεων στο σχετικό ερωτηματολόγιο. Η έρευνα προτείνεται να διεξάγεται κατά 
την περίοδο «αιχμής» του εαρινού εξαμήνου (Μάρτιος – Απρίλιος) ώστε, αφ’ ενός να 
έχει παρέλθει η περίοδος «εγκλιματισμού» των πρωτοετών φοιτητών στο ακαδημαϊκό 
περιβάλλον, και αφ’ ετέρου η περίοδος διεξαγωγής της έρευνας να απέχει αισθητά 
από τις εξεταστικές περιόδους. Πέρα από τα συνολικά αποτελέσματα, συνίσταται και 
η περαιτέρω ανάλυση κατά ιδιότητα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Δείκτες Αποτίμησης Ποιότητας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

Νοέμβριος 2000 38 
 

4. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

 
  
4.1 Συγκεντρωτικός πίνακας Δεικτών Αποτίμησης 
 

Α/
α 

Δείκτης Περιγραφή Προτείνεται 
από 

Υπολογισμός 

Διείσδυση της βιβλιοθήκης στον πληθυσμό  
1 Ρ1 Ποσοστό πληθυσμού που χρησιμοποιεί τις 

υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
IFLA, ISOB21A 

(EQLIPSE) 
(D3/Ν)*100, 
Ν=μέγεθος 
δείγματος 

2 P2 Ποσοστό πληθυσμού που χρησιμοποιεί τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

IFLA, (EQLIPSE), 
(EQUINOX) 

(D3el/Ν)*100, 
Ν=μέγεθος 
δείγματος 

3 Ρ3ν Ποσοστό πληθυσμού που χρησιμοποιεί ΚΑΘΕ 
υπηρεσία (ν)  (Ηλεκτρονική και μη) της 
Βιβλιοθήκης  

IFLA, (EQLIPSE), 
(EQUINOX) 

(D3ν/Ν)*100, 
Ν=μέγεθος 
δείγματος 

4 Ρ4ν Ποσοστό πληθυσμού που γνωρίζει ΚΑΘΕ 
υπηρεσία (ν) (Ηλεκτρονική και μη) της 
Βιβλιοθήκης  

IFLA, (EQLIPSE), 
(EQUINOX) 

(D4ν/Ν)*100, 
Ν=μέγεθος 
δείγματος 

5 Ρ5 Ποσοστό (%) των ενεργών εγγεγραμμένων 
χρηστών (Μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας) 
της βιβλιοθήκης, επί του Συνολικού Πληθυσμού 

(EQLIPSE) (D2.2/D1)*100 

     

Ποιότητα & Χρήση Συλλογής  

6 Ρ6 Χρήση συλλογής Βιβλίων IFLA, (EQLIPSE) (D5/D6)*100 

7 Ρ7 Δανεισμοί υλικού συλλογής κατά κεφαλή  IFLA, ISOB222 
(EQLIPSE) 

(D5/D1)*100 

8 Ρ8 Υλικό σε αχρηστία IFLA, (EQLIPSE) (D8/D6)*100 

9 Ρ9 Αριθμός τεκμηρίων συλλογής βιβλιοθήκης κατά 
κεφαλή  

ACRL (D7/D1) 

10 Ρ10 Τρέχουσες Έντυπες Συνδρομές Περιοδικών 
κατά μέλος του Διδακτικού & Ερευνητικού 
Προσωπικού 

 D9/D1.1 

11 Ρ11 Αριθμός απονεμηθέντων Μεταπτυχιακών 
τίτλων (MSc και Διδακτορικά) ετησίως κατά 
τρέχουσα έντυπη συνδρομή τίτλου περιοδικού  

 A11/D9 

12 Ρ12 Ετήσιος αριθμός μοναδικών Επιστημονικών 
Δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ κατά τρέχουσα 
έντυπη συνδρομή τίτλου περιοδικού  

 A12/D9 

Χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών  

13 Ρ13 Εικονικές επισκέψεις (visits - sessions) του 
WEB SITE της βιβλιοθήκης μηνιαίως  

Bertot, McClure & 
Ryan (1999), IFLA 

D10/12 

14 Ρ14ν Εικονικές προσβάσεις (accesses – log ins) 
κατά Ηλεκτρονική Υπηρεσία (ν) μηνιαίως  

(EQUINOX), 
Bertot, McClure & 
Ryan (1999), IFLA 

D11ν/12 

15 Ρ15ν Εικονικές προσβάσεις (accesses – log ins) 
κατά Ηλεκτρονική Υπηρεσία (ν), μηνιαίως και 
κατά κεφαλή  

(EQUINOX), IFLA (D11ν/12)/D1 

16 Ρ16ν Αριθμός Τεκμηρίων και Εγγραφών (αρχείων) 
που αποκτήθηκαν κατά Εικονική πρόσβαση 
(access – log in) σε κάθε Ηλεκτρονική 
Υπηρεσία (ν) 

(EQUINOX) D12ν/D11ν 

17 Ρ17ν Αριθμός Τεκμηρίων και Εγγραφών (αρχείων)  D12ν//D1 
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που αποκτήθηκαν κατά κεφαλή από κάθε 
Ηλεκτρονική Υπηρεσία (ν)  

18 Ρ18 Αριθμός απονεμηθέντων Μεταπτυχιακών 
τίτλων (MSc και Διδακτορικά) ετησίως κατά 
τεκμήριο – εγγραφή που αποκτήθηκαν από τις 
Ηλεκτρονικές  Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης 

 A11/D12 

19 Ρ19 Ετήσιος αριθμός μοναδικών Επιστημονικών 
Δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ κατά τεκμήριο 
– εγγραφή που αποκτήθηκαν από τις 
Ηλεκτρονικές  Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης 

 A12/D12 

     

Ποιότητα Καταλόγου  

20 Ρ20 Χρήση Καταλόγου σε σχέση με τον αριθμό 
δανεισμών σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

 D13/D14 
 

21 Ρ21 Αναζήτηση Γνωστικού Υλικού IFLA (ΣDB2/ΣDB3)*100 

22 Ρ22 Θεματική Αναζήτηση IFLA (ΣDΘ2/ΣDΘ1) 
 * 100 

     

Διαθεσιμότητα Υλικού  

23 Ρ23 Διαθεσιμότητα υλικού  IFLA (ΣDB1/ΣDB3)*100 

24 Ρ24 Ταχύτητα επεξεργασίας υλικού IFLA [Σ(D15i)]/N, i=1-N, 
N=μέγεθος 
δείγματος 

25 Ρ25 Αιτήσεις Διαδανεισμού χρηστών της 
βιβλιοθήκης κατά κεφαλή 

(EQLIPSE) D16/D1 

26 Ρ26 Ποσοστό ικανοποίησης αιτήσεων Διαδανεισμού 
χρηστών της βιβλιοθήκης 

ACRL (D18/D16)*100 

27 Ρ27 Ποσοστό ικανοποίησης αιτήσεων Διαδανεισμού 
από άλλες βιβλιοθήκες 

ACRL (D19/D17)*100 

28 Ρ28 Ταχύτητα Διαδανεισμού IFLA, ISO B223A 
(EQLIPSE) 

 

  Ποσοστό αιτήσεων Διαδανεισμού των χρηστών που διεκπεραιώθηκαν 
επιτυχώς σε 1-3 ημέρες, επί του συνόλου των αιτήσεων Διαδανεισμού  

(D21a/D18) * 100 

  Ποσοστό αιτήσεων Διαδανεισμού των χρηστών που διεκπεραιώθηκαν 
επιτυχώς σε 4-7 ημέρες, επί του συνόλου των αιτήσεων Διαδανεισμού 

(D21b/D18) * 100 

  Ποσοστό αιτήσεων Διαδανεισμού των χρηστών που διεκπεραιώθηκαν 
επιτυχώς σε 8-14 ημέρες, επί του συνόλου των αιτήσεων Διαδανεισμού 

(D21c/D18) * 100 

  Ποσοστό αιτήσεων Διαδανεισμού των χρηστών που διεκπεραιώθηκαν 
επιτυχώς σε 15-21 ημέρες, επί του συνόλου των αιτήσεων Διαδανεισμού 

(D21d/D18) * 100 

  Ποσοστό αιτήσεων Διαδανεισμού των χρηστών που διεκπεραιώθηκαν 
επιτυχώς σε πάνω από 21 ημέρες, επί του συνόλου των αιτήσεων 
Διαδανεισμού 

(D21e/D18) * 100 

29 Ρ29 Σχέση αιτήσεων διαδανεισμού χρηστών της 
βιβλιοθήκης και αιτήσεων διαδανεισμού από 
άλλες βιβλιοθήκες 

ACRL D16/D17 

     
Υλικοτεχνική Υποδομή   

30 Ρ30 Ώρες Ημερήσιας Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης  D22 

31 Ρ31 Διαθέσιμος κατά κεφαλή χώρος βιβλιοθήκης σε 
m2. 

IFLA, ACRL, 
(EQLIPSE) 

D23/D1 

32 Ρ32 Διαθέσιμες θέσεις αναγνωστηρίου για τους 
χρήστες στους χώρους της βιβλιοθήκης κατά 
κεφαλή 

ACRL D24/D1 

33 Ρ33 Διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε Η/Υ για τους 
χρήστες στους χώρους της βιβλιοθήκης κατά 
κεφαλή 

ACRL, Bertot, 
McClure & Ryan 

(1999) 

D25/D1 

34 Ρ34 Διαθέσιμες ώρες χρήσης θέσεων εργασίας για (EQUINOX) D26/D1 
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τους χρήστες στους χώρους της βιβλιοθήκης 
εβδομαδιαίως κατά κεφαλή 

35 Ρ35 Ποσοστό (%) πραγματικής χρήσης των θέσεων 
σε Η/Υ εβδομαδιαίως κατά κεφαλή επί του 
αντίστοιχου συνόλου των διαθέσιμων ωρών 
χρήσης 

 (D27/D26)*100 

     

Προσωπικό & Ποιότητα Πληροφοριακών Υπηρεσιών   

36 Ρ36 Προσωπικό κατά χρήστη  ACRL, (EQLIPSE) D28/D1 

37 Ρ37 Ποσοστό % επί του συνόλου του προσωπικού 
της βιβλιοθήκης που συμμετέχει ή 
παρακολουθεί μία ή περισσότερες 
εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές ή ενημερωτικές 
δραστηριότητες ετησίως  

Bertot, McClure & 
Ryan (1999) 

(D29/D28)*100 

38 Ρ38 Ένταση ετήσιας εκπαίδευσης του προσωπικού 
της βιβλιοθήκης (ώρες εκπαίδευσης κατά 
κεφαλή προσωπικού ετησίως)  

 D30/D27 

39 Ρ39 Ποσοστό εκπλήρωσης πληροφοριακών 
ερωτήσεων (Βαθμός ετοιμότητας/ανταπόκρισης 
του προσωπικού) 

IFLA, ISO B23A 
(EQLIPSE) 

(D31/Ν)*100, 
Ν=συνολικός 
αριθμός 

ερωτήσεων 
40 Ρ40 Αριθμός πληροφοριακών ερωτήσεων των 

χρηστών που διεκπεραιώθηκαν ηλεκτρονικά 
μηνιαίως κατά κεφαλή  

Bertot, McClure & 
Ryan (1999), 
(EQUINOX) 

(D32/μήνα)/D1 

     
Εκπαίδευση & Υποστήριξη Χρηστών  
41 Ρ41 Ποσοστό (%) χρηστών που παρακολουθούν 

κάποια/ες από τις εκπαιδευτικές/ενημερωτικές 
δραστηριότητες της βιβλιοθήκης ανά μήνα (ή 
ανα έτος), επί του Συνολικού Πληθυσμού   

ACRL, Bertot, 
McClure & Ryan 

(1999), 
(EQUINOX) 

(D33/D1)*100 

     
Ικανοποίηση Χρηστών  

42 Ρ42 Γενική ικανοποίηση των χρηστών από τις 
υπηρεσίες της βιβλιοθήκης ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

IFLA, ISO B1 
(EQLIPSE) 

(D34/Ν)*100, 
Ν=μέγεθος 
δείγματος 

43 Ρ43ν Ικανοποίηση των χρηστών από ΚΑΘΕ 
υπηρεσία (ν) της βιβλιοθήκης (Ηλεκτρονική και 
μη) 

IFLA, ISO B1 
(EQLIPSE) 

(D35ν/D3)*100, 
Ν=μέγεθος 
δείγματος 

     
 
 
4.2 Ανάλυση Δεικτών Αποτίμησης 
 
4.2.1 Διείσδυση της βιβλιοθήκης στον πληθυσμό 
 
4.2.1.1 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ1 
Ποσοστό πληθυσμού που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
 
Ορισμός : Το ποσοστό των ερωτηθέντων σε ένα δείγμα συνολικού πληθυσμού Ν 
χρηστών, που δήλωσαν ότι έχουν χρησιμοποιήσει μία ή περισσότερες υπηρεσίες της 
βιβλιοθήκης μία ή περισσότερες φορές κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (1 
Σεπτεμβρίου – 31 Αυγούστου) . 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ1 δηλώνει το μέγεθος της διείσδυσης των υπηρεσιών της 
βιβλιοθήκης και τον βαθμό χρήσης τους από τον πληθυσμό του Ιδρύματος/Σχολής/ 
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Τμήματος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. Προτείνεται από την IFLA και ISO και 
υιοθετείται από το EQLIPSE project. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  

(D3/Ν)*100, 
όπου Ν= το μέγεθος του δείγματος, σε άτομα, της Δειγματοληπτικής έρευνας 

 
 
4.2.1.2 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ2 
Ποσοστό πληθυσμού που χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
 
Ορισμός : Το ποσοστό των ερωτηθέντων σε ένα δείγμα συνολικού πληθυσμού Ν 
χρηστών, που δήλωσαν ότι έχουν χρησιμοποιήσει μία ή περισσότερες από τις 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της βιβλιοθήκης μία ή περισσότερες φορές κατά την 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (1 Σεπτεμβρίου – 31 Αυγούστου) . 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ2 δηλώνει το μέγεθος της διείσδυσης των Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών της βιβλιοθήκης και τον βαθμό χρήσης τους από τον πληθυσμό του 
Ιδρύματος/Σχολής/ Τμήματος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. Προτείνεται από την 
IFLA και υιοθετείται από τα EQLIPSE & EQUINOX projects. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  

(D3el/Ν)*100, 
όπου Ν= το μέγεθος του δείγματος, σε άτομα, της Δειγματοληπτικής έρευνας 

 
 
Όσο μεγαλύτερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη είναι και η χρήση και η 
ποιότητα των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης. 
 
 
4.2.1.3 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ3ν 
Ποσοστό πληθυσμού που χρησιμοποιεί ΚΑΘΕ υπηρεσία (ν)  (Ηλεκτρονική και μη) 
της Βιβλιοθήκης 
 
Ορισμός : Το ποσοστό των ερωτηθέντων σε ένα δείγμα συνολικού πληθυσμού Ν 
χρηστών, που δήλωσαν ότι έχουν χρησιμοποιήσει μία ή περισσότερες φορές  ΚΑΘΕ 
Υπηρεσία (ν) της βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (1 
Σεπτεμβρίου – 31 Αυγούστου) . 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ3ν δηλώνει το μέγεθος της διείσδυσης ΚΑΘΕ υπηρεσίας (ν) της 
βιβλιοθήκης και τον βαθμό χρήσης της από τον πληθυσμό του Ιδρύματος/Σχολής/ 
Τμήματος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. Προτείνεται από την IFLA και υιοθετείται από 
τα EQLIPSE & EQUINOX projects. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  

(D3ν/Ν)*100, 
όπου Ν= το μέγεθος του δείγματος, σε άτομα, της Δειγματοληπτικής έρευνας 

 
 
Όσο μεγαλύτερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης για κάθε υπηρεσία (ν) τόσο μεγαλύτερη 
είναι και η χρήση της υπηρεσίας και συνεπώς πιο ποιοτική.  
 

   
4.2.1.4 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ4ν 
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Ποσοστό πληθυσμού που γνωρίζει ΚΑΘΕ υπηρεσία (ν) (Ηλεκτρονική και μη) της 
Βιβλιοθήκης 
 
Ορισμός : Το ποσοστό των ερωτηθέντων σε ένα δείγμα συνολικού πληθυσμού Ν 
χρηστών, που δήλωσαν ότι γνωρίζουν την ύπαρξη ΚΑΘΕ Υπηρεσία (ν) της 
βιβλιοθήκης. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ4ν δηλώνει το μέγεθος της διείσδυσης ΚΑΘΕ υπηρεσίας (ν) της 
βιβλιοθήκης στον συνολικό πληθυσμό του Ιδρύματος/Σχολής/ Τμήματος που 
εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη καθώς και το βαθμό ενημέρωσης του πληθυσμού αλλά και 
την αποτελεσματικότητα των ενημερωτικών δραστηριοτήτων της βιβλιοθήκης. 
Προτείνεται από την IFLA και υιοθετείται από τα EQLIPSE & EQUINOX projects. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  

(D4ν/Ν)*100, 
όπου Ν= το μέγεθος του δείγματος, σε άτομα, της Δειγματοληπτικής έρευνας 

 
Όσο μεγαλύτερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη 
είναι η διείσδυση  της βιβλιοθήκης στο πληθυσμό του Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος 
και τόσο καλύτερη η ενημέρωση του πληθυσμού. 
 
 
4.2.1.5 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ5 
Ποσοστό (%) των εγγεγραμμένων χρηστών (Μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας) 
της βιβλιοθήκης, επί του Συνολικού Πληθυσμού 
 
Ορισμός : Το ποσοστό των εγγεγραμμένων χρηστών στο αυτοματοποιημένο  
βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα της βιβλιοθήκης που είναι Μέλη της Ακαδημαϊκής 
κοινότητας του Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη, επί του 
συνολικού πληθυσμού του Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ5 δηλώνει το μέγεθος της διείσδυσης της βιβλιοθήκης συνολικά 
στον συνολικό πληθυσμό του Ιδρύματος/Σχολής/ Τμήματος που εξυπηρετεί. 
Προτείνεται έμμεσα από το EQLIPSE project. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  

(D2.2/D1)*100, 
Όσο μεγαλύτερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης τόσο μεγαλύτερος είναι η διείσδυση  της 
βιβλιοθήκης στο πληθυσμό του Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος. 
 
 
4.2.2 Ποιότητα & Χρήση Συλλογής 
 
4.2.2.1 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ6 
Χρήση συλλογής Βιβλίων κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
 
Ορισμός : Η σχέση του συνόλου των δανεισμών υλικού που διενεργήθηκαν κατά την 
διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους και του συνολικού υλικού στην δανειστική συλλογή 
της βιβλιοθήκης.  
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ6 δηλώνει το βαθμό χρήσης της συλλογής και συνεπώς την 
ποιότητά της. Προτείνεται από την IFLA και υιοθετείται από το EQLIPSE project. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  

D5/D6 
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Αν και ο δείκτης αυτός αφορά, ή θα πρέπει να αφορά, και στην χρήση του υλικού 
που δεν δανείζεται αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός της βιβλιοθήκης, για λόγους 
ευκολίας, προτείνεται ο υπολογισμός του μόνο με βάση την χρήση της δανειστικής 
συλλογής. 
Όσο μεγαλύτερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης τόσο καλύτερη (μεγαλύτερη) η χρήση της 
συλλογής. 
 
 
4.2.2.2 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ7 
Δανεισμοί υλικού συλλογής κατά κεφαλή 
 
Ορισμός : Ο αριθμός των δανεισμών υλικού που διενεργήθηκαν κατά την διάρκεια 
ενός ακαδημαϊκού έτους κατά μέλος του συνολικού πληθυσμού του Ιδρύματος/ 
Σχολής/Τμήματος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη.  
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ7 δηλώνει την ένταση της χρήσης της συλλογής από τον 
συνολικό πληθυσμό και συνεπώς την ποιότητά της. Προτείνεται από την IFLA, ISO 
και υιοθετείται από το EQLIPSE project. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  

D5/D1 
 
Όσο μεγαλύτερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης τόσο καλύτερη (μεγαλύτερη) η χρήση της 
συλλογής. 
 
 
4.2.2.3 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ8 
Ποσοστό υλικού σε αχρηστία 
 
Ορισμός : Το ποσοστό των τεκμηρίων του δανειζομένου υλικού (D6) της συλλογής 
που δεν έχει δανειστεί καμία φορά κατά την διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους (1 
Σεπτεμβρίου – 31 Αυγούστου), επί του συνόλου των τεκμηρίων της δανειστικής 
συλλογής.  
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ8 είναι συμπληρωματικός του δείκτη Ρ6 και δηλώνει την 
μέγεθος της δανειστικής συλλογής που είναι αχρησιμοποίητο από τους χρήστες. 
Προτείνεται από την IFLA και υιοθετείται από το EQLIPSE project. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  

(D8/D6)*100 
 
Όσο μικρότερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη είναι η χρησιμότητα και η 
χρήση της συλλογής από τους χρήστες. 
 
 
4.2.2.4 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ9 
Αριθμός τεκμηρίων συλλογής βιβλιοθήκης κατά κεφαλή 
 
Ορισμός : Ο αριθμός των τεκμηρίων της συλλογής της βιβλιοθήκης κατά μέλος του 
συνολικού πληθυσμού του Ιδρύματος/ Σχολής/Τμήματος που εξυπηρετεί η 
βιβλιοθήκη. 
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Σκοπός : Ο δείκτης Ρ9 δηλώνει την αναλογία τεκμηρίων της συλλογής ανά μέλος του 
συνολικού πληθυσμού του Ιδρύματος/ Σχολής/Τμήματος που εξυπηρετεί η 
βιβλιοθήκη. Προτείνεται από την ACRL. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  

D7/D1 
 
Όσο μεγαλύτερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη είναι η διαθεσιμότητα 
υλικού για τους χρήστες και συνεπώς η χρήση και η ποιότητας της συλλογής. 
 
 
4.2.2.5 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ10 
Τρέχουσες Έντυπες Συνδρομές Περιοδικών κατά μέλος του Διδακτικού & 
Ερευνητικού Προσωπικού 
 
Ορισμός : Ο αριθμός των τρεχουσών έντυπων συνδρομών επιστημονικών 
περιοδικών στη συλλογή της βιβλιοθήκης κατά μέλος του Διδακτικού και Ερευνητικού 
Προσωπικού  του Ιδρύματος/ Σχολής/Τμήματος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ10 δηλώνει την αναλογία τρεχουσών έντυπων συνδρομών 
επιστημονικών περιοδικών της συλλογής ανά μέλος του Διδακτικού και Ερευνητικού 
Προσωπικού του Ιδρύματος/ Σχολής/Τμήματος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
Προτείνεται ο υπολογισμός του συγκεκριμένου δείκτη μόνο για τα μέλη ΔΕΠ καθώς 
τα μέλη αυτά κατά κανόνα αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο «βάρος» της ερευνητικής 
δραστηριότητας σε κάθε Ίδρυμα και η τιμή του δείκτη δηλώνει και την διαθεσιμότητα 
σχετικού υλικού, όπως είναι κυρίως τα περιοδικά. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  

D9/D1.1 
 
Όσο μεγαλύτερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη είναι η διαθεσιμότητα 
σχετικού υλικού για τους χρήστες και συνεπώς η χρήση και η ποιότητας της 
συλλογής. 
 
 
4.2.2.6 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ11 
Αριθμός απονεμηθέντων Μεταπτυχιακών τίτλων (MSc και Διδακτορικά) ετησίως κατά 
τρέχουσα έντυπη συνδρομή τίτλου περιοδικού 
 
Ορισμός : Ο αριθμός των απονεμηθέντων Μεταπτυχιακών τίτλων (MSc και 
Διδακτορικά) σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος/ Σχολής/Τμήματος που 
εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη, κατά την διάρκεια ενός ακαδημαϊκού  έτους (1 Σεπτεμβρίου 
– 31 Αυγούστου), που αντιστοιχεί σε κάθε τρέχουσα έντυπη συνδρομή τίτλου 
περιοδικού της συλλογής. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ11 μας δίνει μια ποσοτική εκτίμηση του βαθμού χρήσης και 
χρησιμότητας της σχετικής συλλογής περιοδικών της βιβλιοθήκης καθώς και μια 
εκτίμηση του βαθμού συμβολής της συλλογής στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές 
δραστηριότητες του Ιδρύματος/ Σχολής/Τμήματος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  

Α11/D9 
 
Όσο μεγαλύτερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη μπορεί να θεωρηθεί η 
χρησιμότητα, η χρήση αλλά και η συμβολή της συλλογής περιοδικών της βιβλιοθήκης 
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στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες τους του Ιδρύματος/ 
Σχολής/Τμήματος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
 
4.2.2.7 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ12 
Ετήσιος αριθμός μοναδικών Επιστημονικών Δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ κατά 
τρέχουσα έντυπη συνδρομή τίτλου περιοδικού 
 
Ορισμός : Ο αριθμός των Επιστημονικών Δημοσιεύσεων σε Ελληνικά και Διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά καθώς και ο αριθμός των επιστημονικών συγγραμμάτων 
(μονογραφιών) από τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του 
Ιδρύματος/ Σχολής/Τμήματος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη, κατά την διάρκεια ενός 
ακαδημαϊκού  έτους (1 Σεπτεμβρίου – 31 Αυγούστου), που αντιστοιχεί σε κάθε 
τρέχουσα έντυπη συνδρομή τίτλου περιοδικού της συλλογής. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ12 μας δίνει μια ποσοτική εκτίμηση του βαθμού χρήσης και 
χρησιμότητας της σχετικής συλλογής περιοδικών της βιβλιοθήκης καθώς και μια 
εκτίμηση του βαθμού συμβολής της συλλογής σε σχέση με την ερευνητική 
δραστηριότητα και παραγωγικότητα, όπως αυτή εκφράζεται μέσω των σχετικών 
δημοσιεύσεων, του Ιδρύματος/ Σχολής/Τμήματος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  

Α12/D9 
 
Όσο μεγαλύτερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη μπορεί να θεωρηθεί η 
χρησιμότητα, η χρήση αλλά και η συμβολή της συλλογής περιοδικών της βιβλιοθήκης 
στην ερευνητική δραστηριότητα και παραγωγικότητα του Ιδρύματος/ Σχολής/ 
Τμήματος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
 
4.2.3 Χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 
 
4.2.3.1 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ13 
Εικονικές επισκέψεις (visits - sessions) του WEB SITE της βιβλιοθήκης μηνιαίως 
 
Ορισμός : Ο αριθμός των εικονικών επισκέψεων (visits - sessions) 
απομακρυσμένων χρηστών (δηλαδή προσβάσεις εκτός της Βιβλιοθήκης) στο WEB 
SITE της βιβλιοθήκης μηνιαίως, κατά την διάρκεια ενός ακαδημαϊκού  έτους (1 
Σεπτεμβρίου – 31 Αυγούστου). 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ12 μας δίνει μια ποσοτική εκτίμηση του βαθμού χρήσης και 
χρησιμότητας, αλλά και χρηστικότητας του WEB SITE της βιβλιοθήκης αλλά και τον 
βαθμό εξάπλωσης της έννοιας της απομακρυσμένης χρήσης των υπηρεσιών της 
βιβλιοθήκης. 
Προτείνεται από τους Bertot, McClure & Ryan (1999) και IFLA. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  

D10/12 
 
Όσο μεγαλύτερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη μπορεί να θεωρηθεί η 
χρησιμότητα, η χρήση, και η χρηστικότητα του WEB SITE της βιβλιοθήκης αλλά και η 
εξάπλωση της απομακρυσμένης χρήσης των υπηρεσιών της.  
 
 
4.2.3.2 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ14ν 
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Εικονικές προσβάσεις (accesses – log ins) κατά Ηλεκτρονική Υπηρεσία (ν) μηνιαίως 
 
Ορισμός : Ο αριθμός των εικονικών προσβάσεων (accesses – log ins), 
απομακρυσμένων χρηστών (δηλαδή προσβάσεις εκτός της Βιβλιοθήκης), κατά 
Ηλεκτρονική Υπηρεσία (ν) της βιβλιοθήκης μηνιαίως, κατά την διάρκεια ενός 
ακαδημαϊκού  έτους (1 Σεπτεμβρίου – 31 Αυγούστου).  
 
Σκοπός : Οι δείκτες Ρ14ν μας δίνουν μια ποσοτική εκτίμηση του βαθμού χρήσης 
κάθε Ηλεκτρονικής  Υπηρεσίας (ν) της βιβλιοθήκης, έτσι όπως αυτές διατίθενται για 
χρήση μέσα από τις ιστοσελίδες του WEB SITE της βιβλιοθήκης. 
Προτείνεται από τους Bertot, McClure & Ryan (1999), IFLA και EQUINOX project. 
 
Θα πρέπει να διευκρινιστεί, ότι όπως έχει ήδη τονιστεί κατά την περιγραφή του 
στοιχείου D11ν, ότι οι δείκτες αυτοί δεν δηλώνουν σε όλες τις περιπτώσεις την 
«πραγματική» χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών αλλά μια προσπάθεια 
εκτίμησης της χρήσης που μπορεί να γίνει από την πλευρά της βιβλιοθήκης και 
ιδιαίτερα στην περίπτωση των Συνδρομητικών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (online 
βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά) . Η διευκρίνιση αυτή είναι 
απαραίτητη για τρεις λόγους: 
- πρώτον, ιδιαίτερα στην περίπτωση των Συνδρομητικών Ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών (on line βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά) η υπηρεσία 
αυτή προσφέρεται για πραγματική χρήση, στους χρήστες και στην βιβλιοθήκη, 
απομακρυσμένα από τον κάθε εκδότη-διαθέτη και απλά στις ιστοσελίδες της 
βιβλιοθήκης «φιλοξενείται» μια σχετική σύνδεση που επιτρέπει στον χρήστη την 
σχετική πρόσβαση. Αυτό σημαίνει ότι πραγματικά στοιχεία χρήσης από τους 
χρήστες της βιβλιοθήκης μπορούν να δοθούν μόνο από τον κάθε εκδότη-διαθέτη 
της κάθε υπηρεσίας, 

- δεύτερον, όταν ένας χρήστης προσπελαύνει ( επιχειρεί δηλαδή access ή log-in) 
μια ιστοσελίδα όπου φιλοξενείται μια Ηλεκτρονική υπηρεσία δεν σημαίνει 
απαραίτητα ότι αυτός έκανε χρήση της υπηρεσίας, (π.χ. ακόμα και στην 
περίπτωση του OPAC μέσω του Internet, μια εικονική πρόσβαση δεν σημαίνει ότι 
έκανε και κάποια αναζήτηση), και  

- τρίτον, για να εξαχθούν αξιόπιστα στοιχεία χρήσης με αυτόν τον τρόπο, απαιτείται 
μια αναλυτική και κατηγοριοποιημένη παρουσίαση (φιλοξενία) των διαφόρων 
υπηρεσιών ή συνδέσεων (Links) στις ιστοσελίδες της βιβλιοθήκης (π.χ. αν όλες οι 
συνδέσεις (links) για τις διάφορες πηγές πληροφόρησης παρουσιάζονται σε μία 
ιστοσελίδα τότε δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει διαχωρισμός των σχετικών 
στοιχείων για κάθε διαφορετική υπηρεσία) 

 
Σε κάθε περίπτωση πάντως για την μέτρηση και σύγκριση των παραπάνω στοιχείων 
και δεικτών σε εθνικό επίπεδο προ - απαιτείται μια συμφωνία και μια τυποποίηση 
τόσο στον τρόπο μέτρησης όσο και στον τρόπο διάθεσης της πρόσβασης στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης μέσα από τις ιστοσελίδες της βιβλιοθήκης. Η 
προϋπόθεση αυτή είναι απαραίτητη κυρίως στην περίπτωση που δεν γίνει κάποια 
στιγμή δυνατή η προμήθεια των πραγματικών στοιχείων χρήσης (αριθμός τεκμηρίων, 
αρχείων, εγγραφών κλπ, βλ. Δείκτες Ρ16ν και Ρ17ν) τουλάχιστον από τους 
μεγαλύτερους εκδότες-διαθέτες. 
 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  

Ρ14ν=D11ν/12 
Αναλυτικά: 
Ρ14ν= D11ν/12, για το WEB Site, κλπ. 
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Όσο μεγαλύτερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη μπορεί να θεωρηθεί η 
χρησιμότητα και η χρήση, της βιβλιοθήκης της κάθε Ηλεκτρονικής  Υπηρεσίας (ν). 
 
 
4.2.3.3 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ15ν 
Εικονικές προσβάσεις (accesses – log ins) κατά Ηλεκτρονική Υπηρεσία (ν), μηνιαίως 
και κατά κεφαλή 
 
Ορισμός : Ο αριθμός των εικονικών προσβάσεων (accesses – log ins), 
απομακρυσμένων χρηστών (δηλαδή προσβάσεις εκτός της Βιβλιοθήκης), κατά 
Ηλεκτρονική Υπηρεσία (ν) της βιβλιοθήκης μηνιαίως, κατά την διάρκεια ενός 
ακαδημαϊκού  έτους (1 Σεπτεμβρίου – 31 Αυγούστου), που αντιστοιχούν σε κάθε 
μέλος του συνολικού πληθυσμού του Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος που εξυπηρετεί η 
βιβλιοθήκη.  
 
Σκοπός : Οι δείκτες Ρ15ν μας δίνουν μια ποσοτική εκτίμηση της έντασης χρήσης 
κάθε Ηλεκτρονικής  Υπηρεσίας (ν) της βιβλιοθήκης, έτσι όπως αυτές διατίθενται για 
χρήση μέσα από τις ιστοσελίδες του WEB SITE της βιβλιοθήκης από τα μέλη του 
συνολικού πληθυσμού του Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος που εξυπηρετεί η 
βιβλιοθήκη. 
Προτείνεται από τους IFLA και EQUINOX project. 
 
Ισχύουν και εδώ οι διευκρινήσεις και επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν στην 
περίπτωση του δείκτη Ρ14ν για την περίπτωση των Συνδρομητικών Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών (online βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά).  
 
 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  

Ρ15ν=(D11ν/12)/D1  
 
Αναλυτικά: 
Ρ15ν= (D11ν/12) D1, για το WEB Site, κλπ. 
 
Όσο μεγαλύτερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη μπορεί να θεωρηθεί η 
ένταση της χρήσης κάθε Ηλεκτρονικής  Υπηρεσίας (ν) από τους χρήστες. 
 
 
4.2.3.4 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ16ν 
Αριθμός Τεκμηρίων και Εγγραφών (αρχείων) που αποκτήθηκαν κατά Εικονική 
πρόσβαση (access – log in) σε κάθε Ηλεκτρονική Υπηρεσία (ν)  
 
Ορισμός : Ο αριθμός Τεκμηρίων και Εγγραφών (αρχείων) (documents, records, 
entries) που αποκτήθηκαν κατά Εικονική πρόσβαση (access – log in) σε κάθε 
Ηλεκτρονική Υπηρεσία (ν), κατά την διάρκεια ενός ακαδημαϊκού  έτους (1 
Σεπτεμβρίου – 31 Αυγούστου). 
 
Σκοπός : Οι δείκτες Ρ16ν μας δίνουν ποσοτικά στοιχεία της πραγματικής έντασης 
χρήσης κάθε Ηλεκτρονικής  Υπηρεσίας (ν) της βιβλιοθήκης, καθώς αφορούν σε 
στοιχεία που περιγράφουν την πραγματική χρήση της υπηρεσίας [Δηλαδή ο χρήστης 
όχι μόνο προσπέλασε τη υπηρεσία αλλά αναζήτησε πληροφορίες, «είδε» (view) και 
απέκτησε (retrieve – download ) τις σχετικές διαθέσιμες πληροφορίες]. Π.χ. πόσα 
άρθρα απέκτησε (download) από ένα ή μια ομάδα ηλεκτρονικών περιοδικών, πόσες 
αναζητήσεις διενέργησε και πόσες εγγραφές (records) απέκτησε από μια 
βιβλιογραφική βάση δεδομένων, ή από τον κατάλογο της βιβλιοθήκης κλπ) 
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Προτείνεται από το EQUINOX project. 
 
Ισχύουν και εδώ οι διευκρινήσεις και επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν στην 
περίπτωση του δείκτη Ρ14ν για την περίπτωση των Συνδρομητικών Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών (online βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά).  
Ειδικά στην περίπτωση του δείκτη Ρ16ν τα σχετικά στοιχεία που αφορούν τις 
συνδρομητικές Βάσεις δεδομένων και τα ηλεκτρονικά περιοδικά που διατίθενται 
δικτυακά μέσω σύνδεσης με απομακρυσμένο εξυπηρετητή του διαθέτη/εκδότη δεν 
είναι δυνατόν να αποκτηθούν από το σύστημα της βιβλιοθήκης και η απόκτησή τους 
εξαρτάται από τον απομακρυσμένο server του εκδότη/ διαθέτη που παρέχει 
πρόσβαση στις συγκεκριμένες βάσεις. Συνεπώς στην περίπτωση αυτή η ανάγκη 
εύρεσης τρόπων προμήθειας των στοιχείων αυτών από τους εκδότες-διαθέτες είναι 
επιτακτική. 
 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  

Ρ16ν=D12ν/D11ν  
 
Αναλυτικά: 
Ρ16ν= D12ν/ D11ν , για το WEB Site, κλπ. 
 
Όσο μεγαλύτερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη μπορεί να θεωρηθεί η 
ένταση της πραγματικής χρήσης κάθε Ηλεκτρονικής  Υπηρεσίας (ν) από τους 
χρήστες. 
 
 
4.2.3.5 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ17ν 
Αριθμός Τεκμηρίων και Εγγραφών (αρχείων) που αποκτήθηκαν κατά κεφαλή από 
κάθε Ηλεκτρονική Υπηρεσία (ν) 
 
Ορισμός : Ο αριθμός Τεκμηρίων και Εγγραφών (αρχείων) (documents, records, 
entries) που αποκτήθηκαν από κάθε Ηλεκτρονική Υπηρεσία (ν), κατά την διάρκεια 
ενός ακαδημαϊκού  έτους (1 Σεπτεμβρίου – 31 Αυγούστου) που αντιστοιχούν σε  
 
Σκοπός : Οι δείκτες Ρ16ν μας δίνουν ποσοτικά στοιχεία της πραγματικής έντασης 
χρήσης κάθε Ηλεκτρονικής  Υπηρεσίας (ν) της βιβλιοθήκης, καθώς αφορούν σε 
στοιχεία που περιγράφουν την πραγματική χρήση της υπηρεσίας [Δηλαδή ο χρήστης 
όχι μόνο προσπέλασε τη υπηρεσία αλλά αναζήτησε πληροφορίες, «είδε» (view) και 
απέκτησε (retrieve – download ) τις σχετικές διαθέσιμες πληροφορίες]. Π.χ. πόσα 
άρθρα απέκτησε (download) από ένα ή μια ομάδα ηλεκτρονικών περιοδικών, πόσες 
αναζητήσεις διενέργησε και πόσες εγγραφές (records) απέκτησε από μια 
βιβλιογραφική βάση δεδομένων, ή από τον κατάλογο της βιβλιοθήκης κλπ) 
Προτείνεται από το EQUINOX project. 
 
Ισχύουν και εδώ οι διευκρινήσεις και επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν στην 
περίπτωση του δείκτη Ρ14ν για την περίπτωση των Συνδρομητικών Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών (online βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά).  
Ειδικά στην περίπτωση του δείκτη Ρ16ν τα σχετικά στοιχεία που αφορούν τις 
συνδρομητικές Βάσεις δεδομένων και τα ηλεκτρονικά περιοδικά που διατίθενται 
δικτυακά μέσω σύνδεσης με απομακρυσμένο εξυπηρετητή του διαθέτη/εκδότη δεν 
είναι δυνατόν να αποκτηθούν από το σύστημα της βιβλιοθήκης και η απόκτησή τους 
εξαρτάται από τον απομακρυσμένο server του εκδότη/ διαθέτη που παρέχει 
πρόσβαση στις συγκεκριμένες βάσεις. Συνεπώς στην περίπτωση αυτή η ανάγκη 
εύρεσης τρόπων προμήθειας των στοιχείων αυτών από τους εκδότες-διαθέτες είναι 
επιτακτική. 
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Μέθοδος Υπολογισμού :  

Ρ16ν=D12ν/D11ν  
 
Αναλυτικά: 
Ρ16ν= D12ν/ D11ν , για το WEB Site, κλπ. 
 
Όσο μεγαλύτερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη μπορεί να θεωρηθεί η 
ένταση της πραγματικής χρήσης κάθε Ηλεκτρονικής  Υπηρεσίας (ν) από τους 
χρήστες. 
 
 
4.2.3.6 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ18 
Αριθμός απονεμηθέντων Μεταπτυχιακών τίτλων (MSc και Διδακτορικά) ετησίως κατά 
100 τεκμήρια – εγγραφές που αποκτήθηκαν από τις Ηλεκτρονικές  Υπηρεσίες της 
Βιβλιοθήκης 
 
Ορισμός : Ο αριθμός των απονεμηθέντων Μεταπτυχιακών τίτλων (MSc και 
Διδακτορικά) σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος/ Σχολής/Τμήματος που 
εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη, κατά την διάρκεια ενός ακαδημαϊκού  έτους (1 Σεπτεμβρίου 
– 31 Αυγούστου), που αντιστοιχεί σε 100 τεκμήρια – εγγραφές (documents – records 
– entries) που αποκτήθηκαν από το σύνολο των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της 
βιβλιοθήκης. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ18 μας δίνει μια ποσοτική εκτίμηση του πραγματικού βαθμού 
χρήσης και χρησιμότητας των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της βιβλιοθήκης καθώς και 
μια αντικειμενική εκτίμηση του βαθμού συμβολής των υπηρεσιών αυτών στις 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος/ Σχολής/Τμήματος που 
εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  

A11/(D12/100) 
 
Όσο μεγαλύτερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη μπορεί να θεωρηθεί η 
χρησιμότητα, η χρήση αλλά και η συμβολή των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της 
βιβλιοθήκης στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες τους του Ιδρύματος/ 
Σχολής/Τμήματος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
 
4.2.3.7 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ19 
Ετήσιος αριθμός μοναδικών Επιστημονικών Δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ κατά 
100 τεκμήρια – εγγραφές που αποκτήθηκαν από τις Ηλεκτρονικές  Υπηρεσίες της 
Βιβλιοθήκης 
 
Ορισμός : Ο αριθμός των Επιστημονικών Δημοσιεύσεων σε Ελληνικά και Διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά καθώς και ο αριθμός των επιστημονικών συγγραμμάτων 
(μονογραφιών) από τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του 
Ιδρύματος/ Σχολής/Τμήματος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη, κατά την διάρκεια ενός 
ακαδημαϊκού  έτους (1 Σεπτεμβρίου – 31 Αυγούστου), που αντιστοιχεί σε 100 
τεκμήρια – εγγραφές (documents – records – entries) που αποκτήθηκαν από το 
σύνολο των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της βιβλιοθήκης. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ19 μας δίνει μια ποσοτική εκτίμηση του βαθμού χρήσης και 
χρησιμότητας των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της βιβλιοθήκης καθώς και μια εκτίμηση 
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του βαθμού συμβολής των υπηρεσιών αυτών σε σχέση με την ερευνητική 
δραστηριότητα και παραγωγικότητα, όπως αυτή εκφράζεται μέσω των σχετικών 
δημοσιεύσεων, του Ιδρύματος/ Σχολής/Τμήματος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  

Α12/(D12/100) 
 
Όσο μεγαλύτερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη μπορεί να θεωρηθεί η 
χρησιμότητα, η χρήση αλλά και η συμβολή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της 
βιβλιοθήκης στην ερευνητική δραστηριότητα και παραγωγικότητα του Ιδρύματος/ 
Σχολής/ Τμήματος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
 
4.2.4 Ποιότητα Καταλόγου 
 
4.2.4.1 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ20 
Χρήση Καταλόγου σε σχέση με τον αριθμό δανεισμών σε συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο 
 
Ορισμός : Η σχέση του συνόλου των «χρήσεων» – αναζητήσεων που 
διενεργήθηκαν από τους χρήστες, στον Κατάλογο της βιβλιοθήκης (D13), είτε μέσα 
από τις θέσεις εργασίας στους Χώρους της Βιβλιοθήκης είτε μέσω του WEB, κατά 
την διάρκεια μια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου Tm, με τον συνολικό αριθμό 
δανεισμών (D14) που διενεργήθηκαν κατά την διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου.  
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ20 μας δίνει μια εκτίμηση για την ποιότητα και τον βαθμό 
αποτελεσματικότητας του καταλόγου της βιβλιοθήκης αλλά έμμεσα και τον βαθμό 
επιτυχίας των αναζητήσεων των χρηστών. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  

D13/D14 
 
Θεωρώντας σαν «βάση» στην τιμή του δείκτη την ιδανική τιμή 1 (δηλαδή ο αριθμός 
των αναζητήσεων να ισούται με τον αριθμό των δανεισμών), όσο πιο κοντά στην τιμή 
αυτή κυμαίνεται η τιμή του δείκτη Ρ20 τόσο πιο αποτελεσματικός και πιο εύχρηστος 
μπορεί να θεωρηθεί ο κατάλογος ενώ παράλληλα εξάγονται και θετικά 
συμπεράσματα και για την ποιότητα και την διαθεσιμότητα του υλικού της συλλογής. 
 
 
4.2.4.2 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ21 
Αναζήτηση Γνωστού Υλικού 
 
Ορισμός : Το ποσοστό επιτυχίας που επιτεύχθηκε στο σύνολο των αναζητήσεων 
Γνωστού Υλικού των χρηστών στον κατάλογο της βιβλιοθήκης. Δηλαδή το ποσοστό 
των γνωστών τίτλων τεκμηρίων που αναζήτησαν οι χρήστες στον κατάλογο της 
βιβλιοθήκης, δηλαδή οι αναζητήσεις που επιχείρησαν για βιβλία που ήξερε τον τίτλο, 
ή το συγγραφέα τους και βρήκαν στον κατάλογο επί του συνολικού αριθμού τέτοιου 
είδους τεκμηρίων που αναζήτησαν στον κατάλογο κατά την διάρκεια μιας χρονικής 
περιόδου. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ21 μας δίνει μια εκτίμηση για την ποιότητα και τον βαθμό 
αποτελεσματικότητας του καταλόγου της βιβλιοθήκης αλλά έμμεσα και τον βαθμό 
επιτυχίας των αναζητήσεων των χρηστών καθώς και τον βαθμό γνώσης και 
ενημέρωσης σχετικά με την χρήση του. 
Προτείνεται από την IFLA. 
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Μέθοδος Υπολογισμού :  
Ο υπολογισμός του δείκτη Ρ21 επιτυγχάνεται με την χρήση των στοιχείων DΒ2 και 
DΒ3, που συλλέγονται κατά την διάρκεια δειγματοληπτικής έρευνας και με την 
βοήθεια του ερωτηματολογίου 2 (βλ. παράρτημα): 
 

(ΣDB2/ΣDB3)*100 
 
Όσο μεγαλύτερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη μπορεί να θεωρηθεί η 
χρηστικότητα και η αποτελεσματικότητα του καταλόγου, αλλά και ο βαθμός γνώσης 
των χρηστών στην χρήση του. 
 
 
4.2.4.3 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ22 
Θεματική αναζήτηση 
 
Ορισμός : Το ποσοστό επιτυχίας που επιτεύχθηκε στο σύνολο των θεματικών 
αναζητήσεων των χρηστών στον κατάλογο της βιβλιοθήκης. Δηλαδή το ποσοστό των 
τίτλων τεκμηρίων, κατά τυποποιημένη (κατοχυρωμένη) θεματική κατηγορία του 
καταλόγου της βιβλιοθήκης, που αναζήτησαν οι χρήστες στον κατάλογο της 
βιβλιοθήκης, και έκριναν ότι ανταποκρίνονται στα θέματα των αναζητήσεών 
τους επί του συνολικού αριθμού των τεκμηρίων που βρέθηκαν καταχωρημένα κατά 
τις ίδιες τυποποιημένες (κατοχυρωμένες) θεματικές κατηγορίες του καταλόγου της 
βιβλιοθήκης. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ22 μας δίνει μια εκτίμηση για την ποιότητα και τον βαθμό 
αποτελεσματικότητας του θεματικού καταλόγου της βιβλιοθήκης. 
Προτείνεται από την IFLA. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  
Ο υπολογισμός του δείκτη Ρ22 επιτυγχάνεται με την χρήση των στοιχείων DΘ1 και 
DΘ2, που συλλέγονται κατά την διάρκεια δειγματοληπτικής έρευνας και με την 
βοήθεια του ερωτηματολογίου 2 (βλ. παράρτημα): 
 

(ΣDΘ2/ΣDΘ1)*100 
 
Όσο μεγαλύτερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη μπορεί να θεωρηθεί η 
χρηστικότητα και η αποτελεσματικότητα του θεματικού καταλόγου. 
 
 
4.2.5 Διαθεσιμότητα Υλικού 
 
4.2.5.1 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ23 
Διαθεσιμότητα υλικού 
 
Ορισμός : Η σχέση του αριθμού των γνωστών τίτλων τεκμηρίων που αναζήτησαν οι 
χρήστες στην συλλογή της βιβλιοθήκης για δανεισμό ή επιτόπια χρήση (μελέτη, 
φωτοαντίγραφα) με τον αριθμό των τεκμηρίων, μεταξύ αυτών των τίτλων, που είναι 
διαθέσιμοι στην συλλογή για οποιαδήποτε  χρήση. Ουσιαστικά ο δείκτης δείχνει το 
ποσοστό του διαθέσιμου στην συλλογή υλικού επί του αριθμού των τεκμηρίων που 
«απαιτούν» οι χρήστες. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ23 μας δίνει μια εκτίμηση για την σχέση προσφοράς και 
ζήτησης υλικού στην βιβλιοθήκη, δηλαδή σε ποιο βαθμό η βιβλιοθήκη προμηθεύει 
υλικό που ζητούν και χρειάζονται οι χρήστες.  
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Προτείνεται από την IFLA. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  
Ο υπολογισμός του δείκτη Ρ23 επιτυγχάνεται με την χρήση των στοιχείων DΒ1 και 
DΘ3, που συλλέγονται κατά την διάρκεια δειγματοληπτικής έρευνας και με την 
βοήθεια του ερωτηματολογίου 2 (βλ. παράρτημα): 
 

(ΣDΒ3/ΣDΒ1)*100 
 
Όσο μεγαλύτερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη μπορεί να θεωρηθεί η 
χρηστικότητα και η αποτελεσματικότητα του θεματικού καταλόγου. 
 
 
4.2.5.2 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ24 
Ταχύτητα επεξεργασίας υλικού 
 
Ορισμός : Ο χρόνος επεξεργασίας ενός (1) τεκμηρίου σε ημέρες δηλαδή ο μέσος 
χρόνος σε ημέρες που μεσολαβεί από την ημερομηνία παραλαβής του τεκμηρίου 
από την βιβλιοθήκη μέχρι την ημερομηνία που αυτό είναι έτοιμο προς χρήση από 
τους χρήστες (ταξινομημένο, καταλογογραφημένο και τοποθετημένο στο ράφι). 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ24 μας δίνει μια εκτίμηση για την ταχύτητα της ολοκληρωμένης 
βιβλιοθηκονομικής επεξεργασίας κάθε τεκμηρίου και άρα τον χρόνο που το τεκμήριο 
θα είναι διαθέσιμο για τον χρήστη.  
Προτείνεται από την IFLA. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  
Ο υπολογισμός του δείκτη Ρ24 επιτυγχάνεται με την χρήση του στοιχείου D15, που 
συλλέγονται κατά την διάρκεια δειγματοληπτικής έρευνας και με την βοήθεια της 
συμπλήρωσης της Φόρμας Καταγραφής 1 για ένα δείγμα τεκμηρίων μεγέθους Ν (βλ. 
παράρτημα): 
 

[Σ(D15i)]/N,  
i=1-N, N=μέγεθος δείγματος 

 
Όσο μικρότερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης τόσο ταχύτερες μπορούν να θεωρηθούν  οι 
διαδικασίες βιβλιοθηκονομικής επεξεργασίας και τόσο ταχύτερη η διάθεση των 
τεκμηρίων προς χρήση.  
 
 
4.2.5.3 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ25 
Αιτήσεις Διαδανεισμού χρηστών της βιβλιοθήκης κατά κεφαλή 
 
Ορισμός : Ο αριθμός των αιτήσεων παραγγελίας βιβλιογραφίας (άρθρων ή βιβλίων) 
των χρηστών της βιβλιοθήκης μέσω της υπηρεσίας διαδανεισμού της βιβλιοθήκης 
κατά την διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους (1 Σεπτεμβρίου – 31 Αυγούστου), που 
αντιστοιχεί σε κάθε μέλος του συνολικού πληθυσμού του Ιδρύματος/Σχολής/ 
Ιδρύματος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ25 μας δίνει στοιχεία για την ένταση χρήσης της υπηρεσίας 
Διαδανεισμού αλλά και για το μέγεθος της ζήτησης υλικού εκτός της συλλογής της 
βιβλιοθήκης από τους χρήστες. 
Προτείνεται από το EQLIPSE project. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  
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Τα απαραίτητα για τον υπολογισμό του δείκτη Ρ25 στοιχεία (D15), συλλέγονται καθ’ 
όλη την διάρκεια του έτους με την βοήθεια ειδικής φόρμας καταγραφής κατά τα 
πρότυπα της Φόρμας Καταγραφής 2 (βλ. παράρτημα): 
 

(D16)/D1  
 
Καθώς η σημασία του δείκτη Ρ25 είναι διττή η ερμηνεία των τιμών που παίρνει ο 
δείκτης ποικίλλει. Για παράδειγμα μεγάλες τιμές του δείκτη δείχνουν υψηλή ένταση 
χρήσης της υπηρεσίας και ενδεχομένως δηλώνουν και αναγνώριση υψηλής 
ποιότητας παροχή υπηρεσίας, αλλά από την άλλη μπορεί να θεωρηθούν και ως 
αρνητικό στοιχείο για την ποιότητα και πληρότητα της συλλογής της βιβλιοθήκης.  
 
 
4.2.5.4 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ26 
Ποσοστό ικανοποίησης αιτήσεων Διαδανεισμού χρηστών της βιβλιοθήκης 
 
Ορισμός : Το ποσοστό του συνόλου των αιτήσεων παραγγελίας βιβλιογραφίας 
(άρθρων ή βιβλίων) των χρηστών της βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς 
(εύρεση τεκμηρίου, παραγγελία, παραλαβή και παράδοση του τεκμηρίου στον 
χρήστη) μέσω της υπηρεσίας διαδανεισμού της βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια ενός 
ακαδημαϊκού έτους (1 Σεπτεμβρίου – 31 Αυγούστου) επί του συνολικού αριθμού των 
αιτήσεων παραγγελίας βιβλιογραφίας των χρηστών της βιβλιοθήκης μέσω της 
υπηρεσίας διαδανεισμού της βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους 
(1 Σεπτεμβρίου – 31 Αυγούστου). 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ26 μας δίνει ξεκάθαρα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα και 
ποιότητα της υπηρεσίας Διαδανεισμού 
Προτείνεται από την ACRL. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  
Τα απαραίτητα για τον υπολογισμό του δείκτη Ρ26 στοιχεία (D16, D18), συλλέγονται 
καθ’ όλη την διάρκεια του έτους με την βοήθεια ειδικής φόρμας καταγραφής κατά τα 
πρότυπα της Φόρμας Καταγραφής 2 (βλ. παράρτημα): 
 

(D18/D16)*100 
 
Όσο μεγαλύτερες τιμές λαμβάνει ο δείκτης τόσο πιο αποτελεσματική θεωρείται η 
υπηρεσία Διαδανεισμού της βιβλιοθήκης.  
 
 
4.2.5.5 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ27 
Ποσοστό ικανοποίησης αιτήσεων Διαδανεισμού από άλλες βιβλιοθήκες 
 
Ορισμός : Το ποσοστό του συνόλου των αιτήσεων παραγγελίας βιβλιογραφίας 
(άρθρων ή βιβλίων) από άλλες βιβλιοθήκες που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς (εύρεση 
τεκμηρίου, παραγγελία, παραλαβή και παράδοση του τεκμηρίου στον χρήστη) μέσω 
της υπηρεσίας διαδανεισμού της βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια ενός ακαδημαϊκού 
έτους (1 Σεπτεμβρίου – 31 Αυγούστου) επί του συνολικού αριθμού των αιτήσεων 
παραγγελίας βιβλιογραφίας από άλλες βιβλιοθήκες κατά την διάρκεια ενός 
ακαδημαϊκού έτους (1 Σεπτεμβρίου – 31 Αυγούστου). 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ27 μας δίνει στοιχεία αφ’ ενός για την αποτελεσματικότητα και 
ποιότητα της υπηρεσίας Διαδανεισμού αλλά και για την ποιότητα, πληρότητα και 
διαθεσιμότητα της συλλογής της βιβλιοθήκης. 
Προτείνεται από την ACRL. 
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Μέθοδος Υπολογισμού :  
Τα απαραίτητα για τον υπολογισμό του δείκτη Ρ26 στοιχεία (D19, D17), συλλέγονται 
καθ’ όλη την διάρκεια του έτους με την βοήθεια ειδικής φόρμας καταγραφής κατά τα 
πρότυπα της Φόρμας Καταγραφής 2 (βλ. παράρτημα): 
 

(D19/D17)*100 
 
Όσο μεγαλύτερες τιμές λαμβάνει ο δείκτης τόσο πιο αποτελεσματική θεωρείται η 
υπηρεσία Διαδανεισμού της βιβλιοθήκης αλλά και πιο μεγαλύτερος ο βαθμός 
πληρότητας της συλλογής και διαθεσιμότητας του υλικού. 
 
 
4.2.5.6 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ28 
Ταχύτητα Διαδανεισμού  
 
Ορισμός : Η κατανομή των ποσοστών, επί του αντίστοιχου συνόλου, των αιτήσεων 
παραγγελίας βιβλιογραφίας (άρθρων ή βιβλίων) των χρηστών της βιβλιοθήκης που 
διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς (εύρεση τεκμηρίου, παραγγελία, παραλαβή και 
παράδοση του τεκμηρίου στον χρήστη) μέσω της υπηρεσίας διαδανεισμού της 
βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους (1 Σεπτεμβρίου – 31 
Αυγούστου) ανάλογα με τον χρόνο διεκπεραίωσης των αιτήσεων (D20). 
Ως χρονικά διαστήματα της κατανομής των αιτήσεων παραγγελίας βιβλιογραφίας 
(άρθρων ή βιβλίων) των χρηστών της βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς 
ορίζονται τα παρακάτω : 
 
- a: 1-3 ημέρες 
- b: 4-7 ημέρες 
- c: 8-14 ημέρες 
- d: 15-21 ημέρες 
- e: 21 + ημέρες 
 
 
Σκοπός : Η κατανομή των στοιχείων Ρ28 μας δίνει ξεκάθαρα στοιχεία για την 
αποτελεσματικότητα και ποιότητα της υπηρεσίας Διαδανεισμού και φυσικά στοιχεία 
για τους χρόνους παράδοσης των τεκμηρίων στους χρήστες. Αν η παράδοση του 
τεκμηρίου δεν εξαρτάται μόνο από την υπηρεσία Διαδανεισμού της κάθε βιβλιοθήκης 
αλλά και τις αντίστοιχες υπηρεσίες των βιβλιοθηκών – διαθετών, εν τούτοις η 
υπηρεσία διαδανεισμού κάθε βιβλιοθήκης μπορεί να βελτιώσει και τα ποσοστά 
επιτυχίας (π.χ. μέσω της αναζήτησης των τεκμηρίων σε πιο πλήρεις και πιο 
αξιόπιστες συλλογές άλλων βιβλιοθηκών – διαθετών) και τους χρόνους παράδοσης 
(μέσω της επιλογής έγκυρων και αξιόπιστων βιβλιοθηκών – διαθετών ή βιβλιοθηκών 
– διαθετών που παραδίδουν π.χ. τα τεκμήρια ηλεκτρονικά και άρα πιο γρήγορα) 
αλλά και το κόστος απόκτησης των τεκμηρίων (π.χ. η ηλεκτρονική παράδοση 
τεκμηρίων είναι αυτή τη στιγμή ο πιο φθηνός τρόπος παραλαβής άρθρων).  
Προτείνεται από  IFLA, ISO και υιοθετείται από το EQLIPSE project. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  
Τα απαραίτητα για τον υπολογισμό του δείκτη Ρ28 στοιχεία (D21, D18), συλλέγονται 
καθ’ όλη την διάρκεια του έτους με την βοήθεια ειδικής φόρμας καταγραφής κατά τα 
πρότυπα της Φόρμας Καταγραφής 2 (βλ. παράρτημα). Ο υπολογισμός του δείκτη 
κατά χρονική περίοδο έχει ως εξής: 
 

a) Ποσοστό αιτήσεων Διαδανεισμού των χρηστών που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς 
σε 1-3 ημέρες, επί του συνόλου των αιτήσεων Διαδανεισμού 
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Ρ28a=(D21a/D18) * 100 
b) Ποσοστό αιτήσεων Διαδανεισμού των χρηστών που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς 

σε 4-7 ημέρες, επί του συνόλου των αιτήσεων Διαδανεισμού 
P28b=(D21b/D18) * 100 

c) Ποσοστό αιτήσεων Διαδανεισμού των χρηστών που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς σε 
8-14 ημέρες, επί του συνόλου των αιτήσεων Διαδανεισμού 

P28c=(D21c/D18) * 100 
d) Ποσοστό αιτήσεων Διαδανεισμού των χρηστών που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς 

σε 15-21 ημέρες, επί του συνόλου των αιτήσεων Διαδανεισμού 
P28d=(D21d/D18) * 100 

e) Ποσοστό αιτήσεων Διαδανεισμού των χρηστών που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς 
σε πάνω από 21 ημέρες, επί του συνόλου των αιτήσεων Διαδανεισμού 

P28e=(D21e/D18) * 100 
 
Από την κατανομή που δημιουργείται μπορούμε να παρατηρήσουμε πόσο γρήγορη 
είναι η παράδοση τεκμηρίων στους χρήστες μέσω της υπηρεσίας Διαδανεισμού. 
Όταν τα υψηλότερα ποσοστά συσσωρεύονται στις χρονικές περιόδους π.χ. a), b) ή 
και c) τόσο πιο αποτελεσματική και «γρήγορη» μπορεί να θεωρηθεί η υπηρεσία 
διαδανεισμού της βιβλιοθήκης.  
 
 
4.2.5.7 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ29 
Σχέση αιτήσεων διαδανεισμού χρηστών της βιβλιοθήκης και αιτήσεων διαδανεισμού 
από άλλες βιβλιοθήκες 
 
Ορισμός : Η  σχέση μεταξύ του συνόλου των αιτήσεων διαδανεισμού (παραγγελία 
βιβλιογραφίας) χρηστών της βιβλιοθήκης προς διεκπεραίωση μέσω του τμήματος 
Διαδανεισμού της βιβλιοθήκης και το συνόλου των αιτήσεων παραγγελίας 
βιβλιογραφίας (άρθρων ή βιβλίων) από άλλες βιβλιοθήκες, κατά την διάρκεια ενός 
ακαδημαϊκού έτους (1 Σεπτεμβρίου – 31 Αυγούστου). 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ29 μας δίνει στοιχεία για το ισοζύγιο συναλλαγών τεκμηρίων 
μεταξύ της βιβλιοθήκης και άλλων βιβλιοθηκών. Ουσιαστικά εκτιμάει τον βαθμό 
εξάρτησης ή επιρροής της συλλογής της βιβλιοθήκης από ή σε άλλες βιβλιοθήκες 
αντίστοιχα.  
Προτείνεται από την ACRL. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  
Τα απαραίτητα για τον υπολογισμό του δείκτη Ρ29 στοιχεία (D16, D17), συλλέγονται 
καθ’ όλη την διάρκεια του έτους με την βοήθεια ειδικής φόρμας καταγραφής κατά τα 
πρότυπα της Φόρμας Καταγραφής 2 (βλ. παράρτημα): 
 

D16/D17 
 
Δεδομένου του μεγέθους των συλλογών των Ελληνικών Ακαδημαίκών βιβλιοθηκών 
το ισοζύγιο αυτό εκτιμάται ότι θα είναι στις περισσότερες περιπτώσεις, αν όχι σε 
όλες, αρνητικό, δηλαδή ο δείκτης θα έχει αριθμητική απόλυτη τιμή μεγαλύτερη από 1 
(Περισσότερες αιτήσεις από τους χρήστες της βιβλιοθήκης για απόκτηση τεκμηρίων 
από συλλογές άλλων βιβλιοθηκών, από τις αιτήσεις άλλων βιβλιοθηκών για 
απόκτηση τεκμηρίων από την συλλογή της βιβλιοθήκης). Άρα όσο μικρότερη τιμή 
λαμβάνει ο δείκτης Ρ29 και ιδιαίτερα όσο πλησιάζει προς την τιμή 1, τόσο μικρότερη 
μπορεί να θεωρηθεί η εξάρτηση της βιβλιοθήκης και των χρηστών της από τις 
συλλογές άλλων βιβλιοθηκών. 
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4.2.6 Υλικοτεχνική Υποδομή Χρηστών 
 
4.2.6.1 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ30 
Ώρες Ημερήσιας Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης 
 
Ορισμός : Το σύνολο των ωρών λειτουργίας της βιβλιοθήκης ημερησίως. Π.χ 12 
ώρες ημερησίως. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ30 που ουσιαστικά είναι το στοιχείο D22 μας δίνει στοιχεία για 
διαθεσιμότητα των χώρων και των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης για τους χρήστες κατά 
την διάρκεια της ημέρας.  
Προτείνεται από όλους σχεδόν του οργανισμούς και μελέτες αξιολόγησης της 
ποιότητας υπολογίζοντας όμως την σχέση των ωρών λειτουργίας με τις απαιτήσεις 
των χρηστών. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  
 

Ρ30=D22 
 
Όσες περισσότερες ώρες λειτουργεί η βιβλιοθήκη την ημέρα τόσο μεγαλύτερη και 
ευκολότερη θεωρείται η διαθεσιμότητα, η προσπελασιμότητα και η εξυπηρέτηση των 
αναγκών των χρηστών  από τους χώρους, τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες της 
βιβλιοθήκης.  
 
 
4.2.6.2 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ31 
Διαθέσιμος κατά κεφαλή χώρος βιβλιοθήκης σε m2. 
 
Ορισμός : Ο διαθέσιμος χώρος της βιβλιοθήκης σε m2 που αντιστοιχεί σε κάθε μέλος 
του συνολικού πληθυσμού του Ιδρύματος/Σχολής/Ιδρύματος που εξυπηρετεί η 
βιβλιοθήκη. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ31 μας δίνει στοιχεία για την επάρκεια και διαθεσιμότητα των 
διαθέσιμων, για τους χρήστες, χώρων της βιβλιοθήκης. 
Προτείνεται από IFLA, ACRL και υιοθετείται από το EQLIPSE project. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  
 

D23/D1 
 
Όσο μεγαλύτερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης Ρ31, τόσος περισσότερος χώρος εννοείται 
ότι αντιστοιχεί στους χρήστες της βιβλιοθήκης.  
 
 
4.2.6.3 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ32 
Διαθέσιμες θέσεις αναγνωστηρίου για τους χρήστες στους χώρους της βιβλιοθήκης 
κατά κεφαλή. 
 
Ορισμός : Οι διαθέσιμες θέσεις αναγνωστηρίου και μελέτης εντός των χώρων της 
βιβλιοθήκης που αντιστοιχούν σε κάθε μέλος του συνολικού πληθυσμού του 
Ιδρύματος/Σχολής/Ιδρύματος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ32 μας δίνει στοιχεία για την επάρκεια και διαθεσιμότητα των 
διαθέσιμων, για τους χρήστες, θέσεων αναγνωστηρίου και μελέτης της βιβλιοθήκης. 
Προτείνεται από την ACRL. 
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Μέθοδος Υπολογισμού :  
 

D24/D1 
 
Όσο μεγαλύτερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης Ρ32, τόσες περισσότερες θέσεις εργασίας 
εννοείται ότι αντιστοιχούν στους χρήστες της βιβλιοθήκης.  
 
 
4.2.6.4 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ33 
Διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε Η/Υ για τους χρήστες στους χώρους της βιβλιοθήκης 
κατά κεφαλή. 
 
Ορισμός : Οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε Η/Υ για τους χρήστες, εντός των χώρων 
της βιβλιοθήκης που αντιστοιχούν σε κάθε μέλος του συνολικού πληθυσμού του 
Ιδρύματος/Σχολής/Ιδρύματος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ33 μας δίνει στοιχεία για την επάρκεια και διαθεσιμότητα των 
διαθέσιμων, για τους χρήστες, θέσεων εργασίας σε Η/Υ της βιβλιοθήκης. 
Προτείνεται από την ACRL και τους Bertot, McClure & Ryan (1999) 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  
 

D25/D1 
 
Όσο μεγαλύτερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης Ρ33, τόσες περισσότερες θέσεις εργασίας 
σε Η/Υ εννοείται ότι αντιστοιχούν στους χρήστες της βιβλιοθήκης.  
 
 
4.2.6.5 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ34 
Διαθέσιμες ώρες χρήσης θέσεων εργασίας για τους χρήστες στους χώρους της 
βιβλιοθήκης εβδομαδιαίως κατά κεφαλή. 
 
Ορισμός : Οι διαθέσιμες ώρες εβδομαδιαίως για χρήση των διαθέσιμων θέσεων 
εργασίας σε Η/Υ για τους χρήστες, εντός των χώρων της βιβλιοθήκης που 
αντιστοιχούν σε κάθε μέλος του συνολικού πληθυσμού του Ιδρύματος/Σχολής/ 
Ιδρύματος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ34 μας δίνει στοιχεία για την χρονική επάρκεια και 
διαθεσιμότητα των διαθέσιμων, για τους χρήστες, θέσεων εργασίας σε Η/Υ της 
βιβλιοθήκης. 
Προτείνεται από το EQUINOX project. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  
 

D26/D1 
 
Όσο μεγαλύτερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης Ρ34, τόσες περισσότερες ώρες εργασίας 
στις θέσεις εργασίας σε Η/Υ είναι διαθέσιμες για τους χρήστες της βιβλιοθήκης.  
 
 
4.2.6.6 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ35 
Ποσοστό (%) πραγματικής χρήσης των θέσεων σε Η/Υ εβδομαδιαίως κατά κεφαλή 
επί του αντίστοιχου συνόλου των διαθέσιμων ωρών χρήσης. 
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Ορισμός : Οι πραγματικές ώρες χρήσης των θέσεων εργασίας σε Η/Υ σε χρονικό 
διάστημα μιας εβδομάδας αναγόμενες σε κάθε μέλος του συνολικού πληθυσμού του 
Ιδρύματος/Σχολής/ Ιδρύματος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη επί των συνολικών 
διαθέσιμων ωρών εργασίας των ίδιων θέσεων εργασίας εβδομαδιαίως.  
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ35 μας δίνει στοιχεία για την πραγματική χρήση κατά μέλος του 
συνολικού του Ιδρύματος/Σχολής/ Ιδρύματος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη, των 
διαθέσιμων θέσεων εργασίας σε Η/Υ. Δηλαδή έχουμε μια εκτίμηση της έντασης 
χρήσης των θέσεων εργασίας από τους χρήστες. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  
 

(D27/D26)*100 
 
Όσο μεγαλύτερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης Ρ35, τόσο πιο εντατική χρήση των θέσεων 
εργασίας γίνεται από τα μέλη του πληθυσμού του Ιδρύματος/Σχολής/ Ιδρύματος που 
εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη.  
 
 
4.2.7 Προσωπικό & Ποιότητα Πληροφοριακών Υπηρεσιών 
 
4.2.7.1 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ36 
Προσωπικό κατά χρήστη. 
 
Ορισμός : Ο αριθμός του συνολικού προσωπικού της βιβλιοθήκης που αντιστοιχεί 
σε κάθε μέλος του συνολικού πληθυσμού του Ιδρύματος/Σχολής/ Ιδρύματος που 
εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ36 μας δίνει στοιχεία για την επάρκεια του υπάρχοντος 
ανθρώπινου δυναμικού της βιβλιοθήκης σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό του 
Ιδρύματος/Σχολής/ Ιδρύματος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
Προτείνεται από την ACRL και υιοθετείται από το EQUINOX project. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  
 

D28/D1 
 
Όσο μεγαλύτερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης Ρ36,  τόσο μεγαλύτερη κρίνεται η επάρκεια 
προσωπικού.  
 
 
4.2.7.2 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ37 
Ποσοστό % επί του συνόλου του προσωπικού της βιβλιοθήκης που συμμετέχει ή 
παρακολουθεί μία ή περισσότερες εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές ή ενημερωτικές 
δραστηριότητες ετησίως. 
 
Ορισμός : Το ποσοστό του αριθμού των ατόμων μεταξύ του προσωπικού της 
βιβλιοθήκης που συμμετέχει ή παρακολουθεί ένα ή περισσότερα προγράμματα και 
εκδηλώσεις εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και ενημέρωσης (σεμινάρια, συμμετοχή σε 
συνέδρια, εκθέσεις κλπ) που διοργανώνονται είτε από την βιβλιοθήκη είτε από 
τρίτους κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (1 Σεπτεμβρίου – 31 Αυγούστου) 
επί του συνολικού προσωπικού της βιβλιοθήκης. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ37 μας δίνει στοιχεία για το επίπεδο διαρκούς εκπαίδευσης και 
ενημέρωσης του προσωπικού της βιβλιοθήκης σε νέες τεχνολογίες και εξελίξεις στο 
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χώρο των βιβλιοθηκών, των υπηρεσιών και των επιστημών πληροφόρησης 
γενικότερα. 
Προτείνεται από τους Bertot, McClure & Ryan (1999). 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  
Τα απαραίτητα για τον υπολογισμό του δείκτη Ρ37 στοιχεία (D28, D29), συλλέγονται 
καθ’ όλη την διάρκεια του έτους με την βοήθεια ειδικής φόρμας καταγραφής κατά τα 
πρότυπα της Φόρμας Καταγραφής 3 (βλ. παράρτημα): 
 

(D29/D28)*100 
 
Όσο μεγαλύτερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης Ρ37,  τόσο υψηλότερο θεωρείται το επίπεδο 
εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού.  
 
 
4.2.7.3 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ38 
Ένταση ετήσιας εκπαίδευσης του προσωπικού της βιβλιοθήκης (ώρες εκπαίδευσης 
κατά κεφαλή προσωπικού ετησίως). 
 
Ορισμός : Ο αριθμός των ωρών που αφιέρωσε το σύνολο του εκπαιδευόμενου 
προσωπικού της βιβλιοθήκης στην συμμετοχή/ παρακολούθηση εκπαιδευτικών, 
επιμορφωτικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού 
έτους (1 Σεπτεμβρίου – 31 Αυγούστου) που αντιστοιχεί σε κάθε μέλος του 
προσωπικού της βιβλιοθήκης. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ38 μας δίνει στοιχεία για την ένταση της διαρκούς εκπαίδευσης 
και ενημέρωσης του προσωπικού της βιβλιοθήκης σε νέες τεχνολογίες και εξελίξεις 
στο χώρο των βιβλιοθηκών, των υπηρεσιών και των επιστημών πληροφόρησης 
γενικότερα. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  
Τα απαραίτητα για τον υπολογισμό του δείκτη Ρ38 στοιχεία (D27, D30), συλλέγονται 
καθ’ όλη την διάρκεια του έτους με την βοήθεια ειδικής φόρμας καταγραφής κατά τα 
πρότυπα της Φόρμας Καταγραφής 3 (βλ. παράρτημα): 
 

(D30/D27)*100 
 
Όσο μεγαλύτερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης Ρ38,  τόσο υψηλότερο θεωρείται το επίπεδο 
εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού.  
 
 
4.2.7.4 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ39 
Ποσοστό εκπλήρωσης πληροφοριακών ερωτήσεων (Βαθμός ετοιμότητας/ 
ανταπόκρισης του προσωπικού) 
 
Ορισμός : Ο αριθμός των πληροφοριακών ερωτήσεων χρηστών που απαντήθηκαν 
σωστά από το αρμόδιο προσωπικό της βιβλιοθήκης, κατά την διάρκεια 
δειγματοληπτικής έρευνας, επί του συνόλου Ν των πληροφοριακών ερωτήσεων που 
υποβλήθηκε στο αρμόδιο προσωπικό της βιβλιοθήκης.  
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ39 μας δίνει στοιχεία για την ποιότητα των υπηρεσιών 
πληροφόρησης και τεκμηρίωσης της βιβλιοθήκης έτσι όπως αυτή εκφράζεται από τον 
βαθμό της ακρίβειας, πληρότητας, ετοιμότητας και ικανότητας του αρμόδιου 
προσωπικού στην παροχή των σχετικών υπηρεσιών προς τους χρήστες.  



Δείκτες Αποτίμησης Ποιότητας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

Νοέμβριος 2000 60 
 

Η συλλογή του στοιχείου αυτού και ο υπολογισμός του αντίστοιχου δείκτη αν 
και προτείνεται και από τα IFLA, ISOκαι από το EQLIPSE project, εν τούτοις 
προτείνεται με κάθε επιφύλαξη η μέτρησή του στον ελληνικό χώρο λόγω των 
ιδιαιτεροτήτων του χώρου αλλά και λόγω της περιπλοκότητας της μεθόδου 
συλλογής του. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  
 

(D31/Ν)*100,  
Ν=συνολικός αριθμός ερωτήσεων 

 
Όσο μεγαλύτερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης Ρ39,  τόσο υψηλότερη θεωρείται η ποιότητα 
παροχής πληροφοριακών υπηρεσιών από την βιβλιοθήκη.  
 
 
4.2.7.5 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ40 
Αριθμός πληροφοριακών ερωτήσεων των χρηστών που διεκπεραιώθηκαν 
ηλεκτρονικά μηνιαίως κατά κεφαλή 
 
Ορισμός : Ο αριθμός των πληροφοριακών ερωτήσεων χρηστών που που 
διεκπεραιώθηκαν ηλεκτρονικά (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή μέσω 
ειδικών φορμών στις ιστοσελίδες της βιβλιοθήκης) από το αρμόδιο προσωπικό της 
βιβλιοθήκης.  
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ40 αποσκοπεί στον υπολογισμό του βαθμού αυτοματοποίησης 
και χρήσης των δικτυακών τεχνολογιών και εφαρμογών στην παροχή 
πληροφοριακών υπηρεσιών προς τους χρήστες.  
Προτείνεται από τους Bertot, McClure & Ryan (1999) και το EQUINOX project. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  
 

(D32/12)/D1  
 
Όσο μεγαλύτερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης Ρ40,  τόσο μεγαλύτερη θεωρείται η χρήση 
αυτοματοποιημένων και ηλεκτρονικών μεθόδων εξυπηρέτησης των χρηστών της 
βιβλιοθήκης.  
 
 
4.2.8 Εκπαίδευση & Υποστήριξη Χρηστών 
 
Δείκτης Αποτίμησης : Ρ41 
Ποσοστό (%) χρηστών που παρακολουθούν κάποια/ες από τις εκπαιδευτικές/ 
ενημερωτικές δραστηριότητες της βιβλιοθήκης  
 
Ορισμός : Το ποσοστό του συνολικού αριθμού των χρηστών που συμμετείχαν ή 
παρακολούθησαν κάποια/ες από τις εκπαιδευτικές/ ενημερωτικές δραστηριότητες 
που παρέχει η βιβλιοθήκη, κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (1 Σεπτεμβρίου 
– 31 Αυγούστου) επί του συνολικού πληθυσμού του Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος  
που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ41 αποσκοπεί στην εκτίμηση του βαθμού εκπαίδευσης των 
χρηστών στην χρήση των διαφόρων υπηρεσιών της βιβλιοθήκης αλλά και οτυ 
βαθμού εξάπλωσης και χρησιμότητας των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της 
βιβλιοθήκης στον συνολικό πληθυσμό του Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος  που 
εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
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Προτείνεται από την ACRL, τους Bertot, McClure & Ryan (1999) και το EQUINOX 
project. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  
 

(D33/D1)*100 
 
Όσο μεγαλύτερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης Ρ41,  τόσο μεγαλύτερη θεωρείται η χρήση 
και η εξάπλωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της βιβλιοθήκης.  
 
 
4.3.9 Ικανοποίηση Χρηστών 
 
4.3.9.1 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ42 
Γενική ικανοποίηση των χρηστών από τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
 
Ορισμός : Το ποσοστό των ερωτηθέντων σε ένα δείγμα συνολικού πληθυσμού 
χρηστών, που απάντησαν/βαθμολόγησαν στο ερώτημα αν είναι ικανοποιημένοι 
από τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
 
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ42 δηλώνει το βαθμό γενικής ικανοποίησης των χρηστών της 
βιβλιοθήκης από την συνολική λειτουργία, ποιότητα και εικόνα της βιβλιοθήκης. 
Προτείνεται από τα IFLA, ISO και υιοθετείται από τα EQLIPSE . 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  
Ο υπολογισμός του δείκτη Ρ41 επιτυγχάνεται με την χρήση των στοιχείων D34ν, που 
συλλέγονται κατά την διάρκεια δειγματοληπτικής έρευνας και με την βοήθεια του 
ερωτηματολογίου 2 (βλ. παράρτημα): 
 

(D34ν/Ν)*100, 
όπου Ν= το μέγεθος του δείγματος, σε άτομα, της Δειγματοληπτικής έρευνας 

 
Όσο μεγαλύτερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανοποίηση των 
χρηστών από την λειτουργία και ποιότητα των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης συνολικά.  
 
 
4.3.9.2 Δείκτης Αποτίμησης : Ρ43ν 
Ικανοποίηση των χρηστών από ΚΑΘΕ υπηρεσία (ν) της βιβλιοθήκης (Ηλεκτρονική 
και μη) 
 
Ορισμός : Το ποσοστό των ερωτηθέντων σε ένα δείγμα συνολικού πληθυσμού 
χρηστών, που απάντησαν/βαθμολόγησαν στο ερώτημα αν είναι ικανοποιημένοι 
από ΚΑΘΕ υπηρεσία (ν) της βιβλιοθήκης. 
  
Σκοπός : Ο δείκτης Ρ43 δηλώνει το βαθμό της ειδικής ικανοποίησης των χρηστών 
της βιβλιοθήκης από την ποιότητα παροχής ΚΑΘΕ υπηρεσίας (ν) της βιβλιοθήκης 
ξεχωριστά.  
Προτείνεται από τα IFLA, ISO και υιοθετείται από το EQLIPSE project. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  
Ο υπολογισμός του δείκτη Ρ43ν επιτυγχάνεται με την χρήση των στοιχείων D35ν, 
που συλλέγονται κατά την διάρκεια δειγματοληπτικής έρευνας και με την βοήθεια του 
ερωτηματολογίου 2 (βλ. παράρτημα): 
 

(D35ν/Ν)*100, 
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όπου Ν= το μέγεθος του δείγματος, σε άτομα, της Δειγματοληπτικής έρευνας 
 
Όσο μεγαλύτερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανοποίηση των 
χρηστών από την λειτουργία και ποιότητα ΚΑΘΕ υπηρεσίας (ν) της βιβλιοθήκης.  
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5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ  
 
 
Απαιτείται η πλήρης καταγραφή ΟΛΩΝ των διαδικασιών/υπηρεσιών της 
βιβλιοθήκης (ηλεκτρονικών και μη) ώστε να προσδιοριστεί που και πως θα 
«κατανεμηθούν» οι διάφορες δαπάνες 
 
 
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ 

1 Κόστος προσωπικού Cs 
2 Κόστος πρόσκτησης (συνδρομών) 

υλικού 
Ca 

3 Κόστος Προμήθειας/Συντήρησης 
Εξοπλισμού 

Ce 

4 Λειτουργικά έξοδα Co 
5 Αναλώσιμα Cc 
6 Έξοδα Εκπαίδευσης/Επιμόρφωσης/ 

Ενημέρωσης προσωπικού 
Ct 

7 Λοιπές Αμοιβές Τρίτων Cr 
 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Ctotal 

 
Οι παραπάνω κατηγορίες κόστους μπορούν και θα πρέπει να «κατανεμηθούν» 
κατάλληλα κατά κάθε υπηρεσία/διαδικασία της βιβλιοθήκης, όπου αυτό είναι 
απαραίτητο, και από την κατανομή αυτή θα προκύψει και το συνολικό κόστος κάθε 
υπηρεσίας/διαδικασίας. 
 
5. 1. Κόστος προσωπικού: Cs 
Εφαρμόζεται για όλες τις υπηρεσίες/διαδικασίες 
Αφορά όλες τις δαπάνες μισθοδοσίας του πάσης φύσεως (διοικητικοί υπάλληλοι, 
βιβλιοθηκονόμοι, τεχνικοί, ερευνητές, βοηθητικό προσωπικό) μόνιμου, 
περιστασιακού και ερευνητικού προσωπικού της βιβλιοθήκης ανεξάρτητα του τρόπου 
χρηματοδότησης της μισθοδοσίας τους (Τακτικός προϋπολογισμός, ερευνητικά 
προγράμματα κλπ) 
 
Cs=Σ(CsSν) 
Sν: υπηρεσίες/διαδικασίες που παρέχονται και λαμβάνουν χώρα στην βιβλιοθήκη, και 

CsSν : το μέσο κόστος προσωπικού κατά υπηρεσία/διαδικασία 
 
 

Υπολογισμός Κόστους Προσωπικού κατά Υπηρεσία/Διαδικασία της 
βιβλιοθήκης (CsSν) 

  
Μέλος 

Προσωπικού 
Κόστος 
μέλους 

(Μισθός) 

Μέσο ποσοστό % του χρόνου (Τ) κάθε μέλους προσωπικού 
που αφιερώνεται άμεσα και έμμεςα στην λειτουργία κάθε 

υπηρεσίας (Τ=0-1) 
  Υπηρεσία S1 Υπηρεσία S2 …. Υπηρεσία Sν 

Σύνολο 
χρόνου 
εργασίας 

1 W1 Τ11*W1 T12*W1 …. T1ν*W1 
2 W2 Τ21*W2 T22*W2 …. T2ν*W2 
. .     
. .     
. .     
Ν WΝ ΤΝ1*WΝ TΝ2*WΝ …. TΝν*WΝ 

 
 
 

100% 
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Σύνολο 
μελών 

προσωπικού 

Συνολικό 
κόστος 

προσωπικο
ύ Cs 

 
Συνολικό κόστος προσωπικού υπηρεσίας S1 - Sν 

 

Σ(1-Ν) Σ(W1-WΝ) CsS1=Σ(TN1*WN) 
Ν=1-N 

CsS2=Σ(TN2*WN) 
Ν=1-N 

…. CsSν=Σ(TNν*WN) 
Ν=1-N 

100% 

 
 
 
Π.χ. Για την συντήρηση των Ιστοσελίδων βιβλιοθήκης (S8) εργάζεται ένα άτομο με 
W1 μισθό. Ποιο το εκτιμώμενο ποσοστό του χρόνου που αφιερώνει σε αυτή την 
εργασία? Υποθέτουμε 80% του χρόνου του. Άρα το κόστος προσωπικού για την 
συγκεκριμένη υπηρεσία CsS8 υπολογίζεται ως: 
 

CsS8=0.8*W1 
 
Αν στην ίδια εργασία εμπλέκεται με κάποιο τρόπο και ένα άλλο άτομο από το 
προσωπικό το συνολικό κόστος προσωπικού για την υπηρεσία υπολογίζεται 
αθροιστικά. Π.χ. αν ένα ακόμα άτομο με μισθό W2 προσφέρει το 10% του χρόνου 
του στην συντήρηση του WEB site τότε το παραπάνω κόστος γίνεται: 
 

CsS8=(0.8*W1)+(0.1*W2), κ.ο.κ. 
 

 
 
5.2. Κόστος πρόσκτησης (συνδρομών) υλικού: Ca 
Όπου εφαρμόζεται:  
Αφορά όλες τις δαπάνες της βιβλιοθήκης για αγορά υλικού πληροφόρησης και 
πληρωμές συνδρομών σε ηλεκτρονικές και έντυπες πηγές πληροφόρησης. Πιο 
συγκεκριμένα : 
- Αγορά βιβλίων και λοιπού οπτικοακουστικού υλικού (S1) 
- Συνδρομές Περιοδικών (έντυπη μορφή) (S2) 
- Συνδρομές Ηλεκτρονικών Περιοδικών (S10) 
- Συνδρομές Ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων (Online και CD-ROMs) (S10) 
 
Άρα το συνολικό κόστος προσκτήσεων/συνδρομών είναι: 
 
 

Ca = CaS1 + CaS2 + CaS10 
 
 
 
5.3. Λειτουργικά έξοδα: Co 
Εφαρμόζεται για όλες τις υπηρεσίες/διαδικασίες 
Αφορά όλες τις τακτικές και έκτακτες δαπάνες απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία 
της βιβλιοθήκης όπως αυτή εννοείται από την λειτουργία και διεκπεραίωση του 
συνόλου των καταγεγραμμένων υπηρεσιών και διαδικασιών αλλά και άλλων 
έκτακτων περιπτώσεων (περιστασιακές εκδηλώσεις, μεταφορές, ταξίδια κλπ). Πιο 
συγκεκριμένα περιλαμβάνονται δαπάνες όπως: 
- Τηλεφωνικά τέλη 
- Πιθανά έξοδα σύνδεσης στο Διαδίκτυο μέσω εμπορικού Διαθέτη 
- λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος 
- κατανάλωση νερού 
- ταχυδρομικά τέλη  
- μεταφορικές δαπάνες 
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- λοιπές μετακινήσεις προσωπικού (π.χ. συμμετοχή σε συσκέψεις εργασίας) εκτός 
από μετακινήσεις που αφορούν την Εκπαίδευση, κατάρτιση ή ενημέρωσης του 
προσωπικού 

- γενικά έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων (συνεδρίων, ημερίδων κλπ) 
- δαπάνες παραγωγής εκπαιδευτικού/ενημερωτικού/ διαφημιστικού υλικού κάθε 

μορφής 
 
Η κατανομή των λειτουργικών εξόδων Cο κατά υπηρεσία/διαδικασία μπορεί να γίνει: 
- είτε με απευθείας συνολική «χρέωση» του κόστους συγκεκριμένων  κατηγορίας 

λειτουργικών εξόδων σε συγκεκριμένη υπηρεσία/διαδικασία, όπου αυτό είναι 
δυνατό (δηλαδή συγκεκριμένο αναλώσιμο για συγκεκριμένη υπηρεσία) 

- είτε με κατανομή τωνδιαφόρων κατηγοριών λειτουργικών εξόδων κατά 
υπηρεσία/διαδικασία, αφού έχει φυσικά προ- εκτιμηθεί αναλογικά η χρήση και 
κατανάλωση των προϊόντων κάθε κατηγορίας λειτουργικών εξόδων από κάθε 
υπηρεσία/διαδικασία. Για παράδειγμα τα τηλεφωνικά τέλη αφορούν το σύνολο 
των υπηρεσιών/διαδικασιών άρα το σχετικό κόστος κατανέμεται ισόποσα σε όλες 
τις υπηρεσίες/διαδικασίες.  

 
 

Υπολογισμός Λειτουργικών εξόδων κατά Υπηρεσία/Διαδικασία της 
βιβλιοθήκης (CoSν) 

 
Κατηγορίες 
Λειτουργικών 

εξόδων 

Κόστος 
κατηγοριών 

Μέση χρέωση %, επί του συνολικού κόστους της κατηγορίας 
λειτουργικών εξόδων (Τ),  

κάθε υπηρεσίας/διαδικασίας (Τ=0-1) 
  Υπηρεσία S1 Υπηρεσία S2 …. Υπηρεσία Sν 

1 Co1 Τ11*Cο1 T12*Cο1 …. T1ν*Cο1 
2 Co2 Τ21*Cο2 T22*Cο2 …. T2ν*Cο2 
. .     
n Con - Tn2*Cοn= Cοn - - 

(Όταν το λειτουργικό έξοδο αφορά ΜΟΝΟ μια συγκεκριμένη υπηρεσία/διαδικασία (π.χ. S2) τότε η 
υπηρεσία αυτή χρεώνεται το 100% του κόστους αναλώσιμου (Τn2=1 όλα τα υπόλοιπα Τ=0) 

. .     
Ν CoΝ ΤΝ1*CοΝ TΝ2*CοΝ …. TΝν*CοΝ 
 Συνολικό 

ποσό 
λειτουργικών 
εξόδων Co 

 
Συνολικά λειτουργικά έξοδα υπηρεσίας S1 – Sν 

 Σ(Co1-CoΝ) CoS1=Σ(TN1*CoN) 
Ν=1-N 

CoS2=Σ(TN2*CoN) 
Ν=1-N 

…. CoSν=Σ(TNν*CoN) 
Ν=1-N 

 
 
 
5.4. Κόστος Προμήθειας/Συντήρησης Εξοπλισμού: Ce 
Εφαρμόζεται για όλες τις υπηρεσίες/διαδικασίες  
 
- Αγορά, συντήρηση, αναβάθμιση εξοπλισμού Η/Υ & σχετικών περιφερειακών 

(Συμπεριλαμβάνονται κόστος παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τα 
απαραίτητα ανταλλακτικά - Δεν περιλαμβάνονται αναλώσιμα, όπως μελάνι 
εκτυπωτών, χαρτί εκτυπώσεων, κινητές μονάδες αποθήκευσης – δισκέτες, CD-
ROMs κλπ.) 

- Αγορά & συντήρηση επίπλων (έπιπλα γραφείου, ράφια κλπ – περιλαμβάνονται 
τυχόν εργασίες επισκευής) 

- Αγορά & συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (Συμπεριλαμβάνονται 
κόστος παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τα απαραίτητα ανταλλακτικά - Δεν 
περιλαμβάνονται αναλώσιμα, όπως toner, χαρτί κλπ.) 
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- Αγορά, συντήρηση και αναβάθμιση κάθε άλλου είδους ηλεκτρομηχανολογικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού απαραίτητου για την εξυπηρέτηση του συνόλου ή 
τμήματος των υπηρεσιών/διαδικασιών της βιβλιοθήκης (κλιματισμός, συστήματα 
ασφαλείας, συστήματα προβολής κλπ) 

 
Η κατανομή του κόστους Προμήθειας/Συντήρησης εξοπλισμού Ce κατά 
υπηρεσία/διαδικασία μπορεί να γίνει: 
- είτε με απευθείας συνολική «χρέωση» του κόστους συγκεκριμένου εξοπλισμού σε 

συγκεκριμένη υπηρεσία/διαδικασία, όπου αυτό είναι δυνατό (δηλαδή 
συγκεκριμένος εξοπλισμός για συγκεκριμένη υπηρεσία). Για παράδειγμα η αγορά 
ενός Η/Υ αποκλειστικά για χρήση του OPAC θα πρέπει να «χρεωθεί» εξ’ 
ολοκλήρου στην αντίστοιχη υπηρεσία. 

- είτε με κατανομή του κόστους Προμήθειας/Συντήρησης εξοπλισμού κατά 
υπηρεσία/διαδικασία, αφού έχει φυσικά προ- εκτιμηθεί αναλογικά η χρήση του 
εξοπλισμού από κάθε υπηρεσία/διαδικασία. Για παράδειγμα η αγορά ενός 
δικτυακού εκτυπωτή μπορεί να εξυπηρετεί την λειτουργία πάνω από μιας 
υπηρεσίας/διαδικασίας οπότε το αντίστοιχο κόστος θα πρέπει να κατανεμηθεί 
ανάλογα στις αντίστοιχες υπηρεσίες/διαδικασίες 

 
 

Υπολογισμός κόστους Προμήθειας/Συντήρησης εξοπλισμού κατά 
Υπηρεσία/Διαδικασία της βιβλιοθήκης (CeSν) 

 
Κατηγορία 
Εξοπλισμού 

Κόστος 
εξοπλισμού 

Μέση χρέωση %, επί του συνολικού κόστους εξοπλισμού (Τ),  
κάθε υπηρεσίας/διαδικασίας (Τ=0-1) 

  Υπηρεσία S1 Υπηρεσία S2 …. Υπηρεσία Sν 
1 Ce1 Τ11*Ce1 T12*Ce1 …. T1ν*Ce1 
2 Ce2 Τ21*Ce2 T22*Ce2 …. T2ν*Ce2 
. .     
n Cen - Tn2*Cen= Cen - - 

(Όταν το εξοπλισμός αφορά ΜΟΝΟ μια συγκεκριμένη υπηρεσία/διαδικασία (π.χ. S2) τότε η 
υπηρεσία αυτή χρεώνεται το 100% του κόστους αναλώσιμου (Τn2=1 όλα τα υπόλοιπα Τ=0) 

. .     
Ν CeΝ ΤΝ1*CeΝ TΝ2*CeΝ …. TΝν*CeΝ 
 Συνολικό 

ποσό 
λειτουργικών 
εξόδων Ce 

 
Συνολικό κόστος εξοπλισμού υπηρεσίας S1 – Sν 

 Σ(Ce1-CeΝ) CeS1=Σ(TN1*CeN) 
Ν=1-N 

CeS2=Σ(TN2*CeN) 
Ν=1-N 

…. CeSν=Σ(TNν*CeN) 
Ν=1-N 

 
 
 
 
5.5. Αναλώσιμα: Cc 
Εφαρμόζεται για όλες τις υπηρεσίες/διαδικασίες 
Αφορά όλες τις δαπάνες αναλώσιμων προϊόντων που είναι απαραίτητα για την 
ομαλή λειτουργία της βιβλιοθήκης όπως αυτή εννοείται από την λειτουργία και 
διεκπεραίωση του συνόλου των καταγεγραμμένων υπηρεσιών και διαδικασιών. 
- Αγορά γραφικών και χαρτικών 
- Αγορά αναλωσίμων Η/Υ και περιφερειακών (μελάνι, toner, ταινίες εκτυπωτών, 

χαρτί εκτυπώσεων, κινητές μονάδες αποθήκευσης – δισκέτες, CD-ROMs, 
καλωδιώσεις κλπ. 

- Αγορά αναλωσίμων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (toner, φωτοτυπικό χαρτί 
κλπ) 

- Λοιπά αναλώσιμα  
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Η κατανομή του κόστους αναλωσίμων Cc κατά υπηρεσία/διαδικασία μπορεί να γίνει: 
- είτε με απευθείας συνολική «χρέωση» του κόστους συγκεκριμένων  αναλωσίμων 

σε συγκεκριμένη υπηρεσία/διαδικασία, όπου αυτό είναι δυνατό (δηλαδή 
συγκεκριμένο αναλώσιμο για συγκεκριμένη υπηρεσία) 

- είτε με κατανομή ποσοστού του κόστους των αναλωσίμων κατά 
υπηρεσία/διαδικασία, αφού έχει φυσικά προ- εκτιμηθεί αναλογικά η χρήση και 
κατανάλωση των αντίστοιχων αναλωσίμων από κάθε υπηρεσία/διαδικασία. Για 
παράδειγμα τα γραφικά/χαρτικά αφορούν το σύνολο των υπηρεσιών/διαδικασιών 
άρα το σχετικό κόστος κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις υπηρεσίες/διαδικασίες. 
Σε μια άλλη περίπτωση του φωτοτυπικού χαρτιού, αυτό δεν χρησιμοποιείται μόνο 
για τις σχετικές ανάγκες των χρηστών αλλά και για την κάλυψη των διοικητικών 
αναγκών αλλά και για τις ανάγκες διαδανεισμού κ.ο.κ. που σημαίνει ότι το 
συνολικό κόστος θα κατανεμηθεί σε αυτές τις συγκεκριμένες 
υπηρεσίες/διαδικασίες 

 
Υπολογισμός Κόστους Αναλωσίμων κατά Υπηρεσία/Διαδικασία της 

βιβλιοθήκης (CcSν) 
 
Κατηγορία 
Αναλώσιμου 

Κόστος 
αναλώσιμου 

Μέση χρέωση %, επί του συνολικού κόστους του 
αναλώσιμου (Τ), κάθε υπηρεσίας/διαδικασίας (Τ=0-1) 

  Υπηρεσία S1 Υπηρεσία S2 …. Υπηρεσία Sν 
1 Cc1 Τ11*Cc1 T12*Cc1 …. T1ν*Cc1 
2 Cc2 Τ21*Cc2 T22*Cc2 …. T2ν*Cc2 
. .     
n Ccn - Tn2*Ccn= Ccn - - 

(Όταν το αναλώσιμο αφορά ΜΟΝΟ μια συγκεκριμένη υπηρεσία/διαδικασία (π.χ. S2) τότε η 
υπηρεσία αυτή χρεώνεται το 100% του κόστους αναλώσιμου (Τn2=1 όλα τα υπόλοιπα Τ=0) 

. .     
Ν CcΝ ΤΝ1*CcΝ TΝ2*CcΝ …. TΝν*CcΝ 
 Συνολικό 

κόστος 
αναλωσίμων  

Cc 

 
Συνολικό κόστος αναλώσιμων υπηρεσίας S1 – Sν 

 Σ(Cc1-CcΝ) CcS1=Σ(TN1*CcN
) Ν=1-N 

CcS2=Σ(TN2*CcN
) Ν=1-N 

…. CcSν=Σ(TNν*CcN) 
Ν=1-N 

 
 
 
 
5.6. Έξοδα Εκπαίδευσης/Επιμόρφωσης/ Ενημέρωσης προσωπικού : Ct 
Εφαρμόζεται για όλες τις υπηρεσίες/διαδικασίες 
Αφορά όλες τις δαπάνες διοργάνωσης και συμμετοχής του προσωπικού σε 
προγράμματα και εκδηλώσεις εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και ενημέρωσης 
(σεμινάρια, συμμετοχή σε συνέδρια κλπ). 
- Έξοδα συμμετοχής του προσωπικού (registration fees κλπ) 
- Αμοιβές τρίτων για παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών 
- Έξοδα μετακινήσεων και διαμονής προσωπικού για εκπαιδευτικούς 

ενημερωτικούς σκοπούς (συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις 
κλπ – Δεν περιλαμβάνονται οι μετακινήσεις για συμμετοχή σε συσκέψεις 
εργασίας που περιλαμβάνονται στα λειτουργικά έξοδα). 

 
 
Η κατανομή του κόστους εκπαίδευσης/ επιμόρφωσης Ct κατά υπηρεσία/διαδικασία 
μπορεί να γίνει: 
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- είτε με απευθείας συνολική «χρέωση» του κόστους συγκεκριμένων  
δραστηριοτήτων εκπαίδευσης/επιμόρφωσης σε συγκεκριμένη 
υπηρεσία/διαδικασία, όπου αυτό είναι δυνατό (δηλαδή συγκεκριμένη 
εξειδικευμένη εκπαίδευση, επιμόρφωση ή ενημέρωση που αφορά ΜΟΝΟ θέματα 
συγκεκριμένης υπηρεσίας/διαδικασίας.) Π.χ. συμμετοχή σε σεμινάριο 
καταλογογράφησης, παρακολούθηση συνεδρίου με θέμα τις νέες τεχνολογίες 
κατασκευής ιστοσελίδων. 

- είτε με κατανομή ποσοστού του συνολικού κόστους των εκπαιδευτικών και 
λοιπών δραστηριοτήτων κατά υπηρεσία/διαδικασία, αφού έχει φυσικά προ- 
εκτιμηθεί αναλογικά η σχέση  των δραστηριοτήτων αυτών με τα θέματα που 
αφορούν κάθε υπηρεσία/διαδικασία. Για παράδειγμα συμμετοχή σε σεμινάριο 
χρήσης προγραμμάτων Η/Υ, ή παρακολούθηση συνεδρίου με θέμα τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες γενικά. 

 
Υπολογισμός Κόστους Εκπαίδευσης/Επιμόρφωσης/ Ενημέρωσης κατά 

Υπηρεσία/Διαδικασία της βιβλιοθήκης (CtSν) 
 
Δραστηριότητα 
Εκπαίδευσης 

Έξοδα 
Εκπαίδευσης 

Μέση χρέωση %, επί του συνολικού κόστους της 
Εκπαίδευσης/Επιμόρφωσης/ Ενημέρωσης (Τ), κάθε 

υπηρεσίας/διαδικασίας (Τ=0-1) 
  Υπηρεσία S1 Υπηρεσία S2 .. Υπηρεσία Sν 

1 Ct1 Τ11*Ct1 T12*Ct1 …. T1ν*Ct1 
2 Ct2 Τ21*Ct2 T22*Ct2 …. T2ν*Ct2 
. .     
n Ctn - Tn2*Ctn= Ctn - - 

(Όταν η εκπαίδευση αφορά ΜΟΝΟ μια συγκεκριμένη υπηρεσία/διαδικασία (π.χ. S2) τότε η 
υπηρεσία αυτή χρεώνεται το 100% των εξόδων εκπαίδευσης (Τn2=1 όλα τα υπόλοιπα Τ=0) 

. .     
Ν CtΝ ΤΝ1*CtΝ TΝ2*CtΝ …. TΝν*CtΝ 
 Συνολικό 

κόστος 
εκπαίδευσης  

Ct 

 
Συνολικό κόστος εκπαίδευσης υπηρεσίας S1 – Sν 

 Σ(Ct1-CtΝ) CtS1=Σ(TN1*CtN) 
Ν=1-N 

CtS2=Σ(TN2*CtN) 
Ν=1-N 

…. CtSν=Σ(TNν*CtN) 
Ν=1-N 

 
  
 
 
5.7. Λοιπές Αμοιβές Τρίτων : Cr 
Όπου εφαρμόζεται 
 
Αφορά όλες έξοδα για αμοιβές τρίτων κυρίως για παροχή υπηρεσιών που δεν 
εμπίπτουν στις προηγούμενες κατηγορίες δαπανών (Εκπόνηση μελετών, παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, λοιπές εργασίες 
τρίτων κλπ. 
Και σε αυτή την περίπτωση η κατανομή των αμοιβών τρίτων Cr κατά 
υπηρεσία/διαδικασία μπορεί να γίνει: 
- είτε με απευθείας συνολική «χρέωση» συγκεκριμένων  αμοιβών σε συγκεκριμένη 

υπηρεσία/διαδικασία, όπου αυτό είναι δυνατό (δηλαδή συγκεκριμένη 
εξειδικευμένη παροχή υπηρεσίας που αφορά ΜΟΝΟ συγκεκριμένη 
υπηρεσία/διαδικασία.)  

- είτε με κατανομή ποσοστού του συνολικού της αμοιβής κατά 
υπηρεσία/διαδικασία, αφού έχει φυσικά προ- εκτιμηθεί αναλογικά η σχέση  των 
του έργου με τα θέματα που αφορούν κάθε υπηρεσία/διαδικασία. 
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Υπολογισμός Αμοιβών τρίτων κατά Υπηρεσία/Διαδικασία της βιβλιοθήκης 

(CrSν) 
 
Παροχή έργου 
από τρίτους 

Αμοιβή 
έργου 

Μέση χρέωση %, επί της συνολικής αμοιβής τρίτων (Τ), κάθε 
υπηρεσίας/διαδικασίας (Τ=0-1) 

  Υπηρεσία S1 Υπηρεσία S2 .. Υπηρεσία Sν 
1 Cr1 Τ11*Cr1 T12*Cr1 …. T1ν*Cr1 
2 Cr2 Τ21*Cr2 T22*Cr2 …. T2ν*Cr2 
. .     
n Crn - Tn2*Crn= Crn - - 

(Όταν το έργο αφορά ΜΟΝΟ μια συγκεκριμένη υπηρεσία/διαδικασία (π.χ. S2) τότε η υπηρεσία 
αυτή χρεώνεται το 100% της αμοιβής (Τn2=1 όλα τα υπόλοιπα Τ=0) 

. .     
Ν CrΝ ΤΝ1*CrΝ TΝ2*CrΝ …. TΝν*CrΝ 
 Συνολικές 

αμοιβές 
τρίτων Cr 

 
Συνολικές αμοιβές τρίτων υπηρεσίας S1 – Sν 

 Σ(Crj), j=1-Ν CrS1=Σ(TN1*Crj) 
j=1-N 

CrS2=Σ(TN2*Crj) 
j=1-N 

…. CrSi=Σ(TNi*Crj), 
 i=1-ν, j=1-N 

 
 
5.8. Συνολικό κόστος Υπηρεσίας/Διαδικασίας: CtotalSν 
Το συνολικό κόστος κάθε υπηρεσίας/διαδικασίας της βιβλιοθήκης υπολογίζεται σαν 
το άθροισμα των επιμέρους δαπανών της υπηρεσίας/διαδικασίας CnSν. Έτσι έχουμε 
για την υπηρεσία/διαδικασία Sν: 
 

CtotalSν = CsSν+CaSν+CeSν+CoSν+CcSν+CtSν+CrSν 
 
Η ανάλυση κόστους των διαφόρων υπηρεσιών/διαδικασιών της βιβλιοθήκης 
παρουσιάζεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα :  
 

Ανάλυση Ετήσιου Κόστους κατά 
υπηρεσία/διαδικασία 

 

 
Κατηγορία Κόστους 

Υπηρεσία 
S1 

Υπηρεσία 
S2 

……. Υπηρεσία 
Sν 

 
Συνολικό ετήσιο 

κόστος κατηγορίας 

1 Κόστος 
προσωπικού 

Cs CsS1 CsS2 ……. CsSν Cs=Σ(CsSi), i=1-ν 

2 Κόστος 
πρόσκτησης 

(συνδρομών) υλικού 

 
Ca 

 
CaS1 

 
CaS2 

 
……. 

 
CaSν 

 
Ca=Σ(CaSi), i=1-ν 

3 Κόστος 
Προμήθειας/ 
Συντήρησης 
Εξοπλισμού 

 
Ce 

 
CeS1 

 
CeS2 

 
……. 

 
CeSν 

 
Ce=Σ(CeSi), i=1-ν 

4 Λειτουργικά έξοδα Co CoS1 CoS2 ……. CoSν Co=Σ(CoSi), i=1-ν 
5 Αναλώσιμα Cc CcS1 CcS2 ……. CcSν Cc=Σ(CcSi), i=1-ν 
6 Έξοδα 

Εκπαίδευσης/ 
Επιμόρφωσης/ 
Ενημέρωσης 
προσωπικού 

 
 

Ct 

 
 

CtS1 

 
 

CtS2 

 
 

……. 

 
 

CtSν 

 
 

Ct=Σ(CtSi), i=1-ν 

7 Λοιπές Αμοιβές 
Τρίτων 

Cr CrS1 CrS2 ……. CrSν Cr=Σ(CrSi), i=1-ν 

ΣΥΝΟΛΑ Ctotal CS1=CsS1
+…+CrS1 

CS2=CsS2
+…+CrS2 

……. CSν=CsSν
+…+CrSν 

Ctotal=Cs+Ca+…+Cr 
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 
 
6.1 Συγκεντρωτικός πίνακας στατιστικών στοιχείων κόστους  
 
 

1 Ctotal Συνολικές Δαπάνες της Βιβλιοθήκης 
2 Cs Συνολικό Κόστος προσωπικού  
3 Ca Συνολικό Κόστος πρόσκτησης (συνδρομών) υλικού 
4 Ce Συνολικό Κόστος Προμήθειας/ 

Συντήρησης Εξοπλισμού 
5 Co Συνολικά Λειτουργικά έξοδα 
6 Cc Σύνολο κόστους Αναλώσιμων 
7 Ct Συνολικά Έξοδα Εκπαίδευσης/ 

Επιμόρφωσης/ Ενημέρωσης προσωπικού 
8 Cr Σύνολο Λοιπών Αμοιβών Τρίτων 
9 CSν Συνολικό κόστος κάθε Υπηρεσίας Sν 

10 CsSν Συνολικό Κόστος προσωπικού κάθε Υπηρεσίας Sν 
11 CaSν Συνολικό Κόστος πρόσκτησης (συνδρομών) υλικού κάθε 

Υπηρεσίας Sν 
12 CeSν Συνολικό Κόστος Προμήθειας/ 

Συντήρησης Εξοπλισμού κάθε Υπηρεσίας Sν 
13 CoSν Συνολικά Λειτουργικά έξοδα κάθε Υπηρεσίας Sν 
14 CcSν Σύνολο κόστους Αναλώσιμων κάθε Υπηρεσίας Sν 
15 CtSν Συνολικά Έξοδα Εκπαίδευσης/ 

Επιμόρφωσης/ Ενημέρωσης προσωπικού κάθε Υπηρεσίας Sν 
16 CrSν Σύνολο Λοιπών Αμοιβών Τρίτων κάθε Υπηρεσίας Sν 

 
 
 
 
 
6.2 Συγκεντρωτικός πίνακας Δεικτών Αποτίμησης Κόστους 
 
 

Α/
α 

Δείκτης Περιγραφή Προτείνεται 
από 

Υπολογισμός 

Ανάλυση Κόστους  
1 PC1 Ποσοστό % του κόστους 

πρόσκτησης/συνδρομών ηλεκτρονικών πηγών 
πληροφόρησης (CaS10), επί του συνολικού 
κόστους πρόσκτησης/συνδρομών υλικού της 
βιβλιοθήκης (Ca)  

(EQUINOX) PC1 = 
(CaS10/Ca) * 

100 

2 PC2 Ποσοστό % του κόστους 
πρόσκτησης/συνδρομών ηλεκτρονικών πηγών 
πληροφόρησης (CaS10), επί των συνολικών 
δαπανών της βιβλιοθήκης (Ctotal)  

Bertot, 
McClure & 

Ryan (1999) 

PC2 = 
(CaS10/Ctotal) 

* 100 

3 PC3 Ποσοστό % του συνολικού κόστους λειτουργίας 
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, επί των 
συνολικών δαπανών της βιβλιοθήκης (Ctotal)  

Bertot, 
McClure & 

Ryan (1999) 

PC3 = [(CS8+ 
CS9+CS10+ 

CS11+ 
CS12)/Ctotal] * 

100 
4 PC4ν Ποσοστό % του συνολικού κόστους κάθε 

υπηρεσίας (ηλεκτρονικής ή μη) (CSν), επί των 
συνολικών δαπανών της βιβλιοθήκης (Ctotal)  

 PC4ν = 
(CSν/Ctotal) * 

100 
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5 PC5 Κόστος κατά εικονική επίσκεψη (visit – session) 
του WEB SITE της βιβλιοθήκης  

(EQUINOX – 
έμμεσα) 

PC5 = 
CS8/(D5/έτος) 

6 PC6ν Κόστος κατά εικονική πρόσβαση (access – log 
in) κάθε Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας της 
βιβλιοθήκης  

(EQUINOX) PC6ν = 
CSν/(D11ν/έτο

ς) 
7 PC7 Κόστος ανά αίτηση διαδανεισμού χρηστών της 

βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκε επιτυχώς 
ACRL PC7 = 

CS4/D18 
8 PC8 Ποσοστό % του κόστους 

πρόσκτησης/συνδρομών έντυπου υλικού 
πληροφόρησης, επί των συνολικών δαπανών 
της βιβλιοθήκης (Ctotal) 

ACRL, 
(EQUINOX – 
έμμεσα) 

PC8 = 
[(CaS1+CaS2)

/Ctotal]*100 

9 PC9 Κόστος Συνολικής Λειτουργίας της βιβλιοθήκης 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ κατά χρήστη  

 PC9 = 
Ctotal/D1 

10 PC10 Κόστος πρόσκτησης/συνδρομών ηλεκτρονικών 
πηγών πληροφόρησης (CaS10)  κατά χρήστη 

 PC10 = 
CaS10/D1 

11 PC11 Κόστος πρόσκτησης/συνδρομών ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
(ηλεκτρονικών & έντυπων πηγών 
πληροφόρησης) κατά χρήστη  

 PC11 = Ca/D1 

12 PC12 Κόστος επεξεργασίας ανά τίτλο υλικού της 
συλλογής 

ISO B313A 
(EQLIPSE) – 

έμμεσα 

PC12 = 
CS1/D7 

 
 
 
6.3 Αναλυτική παρουσίαση Δεικτών Αποτίμησης Κόστους 
 
 
 
6.3.1 Δείκτης Αποτίμησης : ΡC1 
Ποσοστό % του κόστους πρόσκτησης/συνδρομών ηλεκτρονικών πηγών 
πληροφόρησης (CaS10), επί του συνολικού κόστους πρόσκτησης/συνδρομών υλικού 
της βιβλιοθήκης (Ca) 
 
Σκοπός : Ο δείκτης ΡC1 δίνει στοιχεία για το μέγεθος του κόστους συνδρομών της 
βιβλιοθήκης σε Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης σχέση με το συνολικό κόστος 
πρόσκτησης/ συνδρομών της βιβλιοθήκης. 
Προτείνεται από το EQUINOX. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  
 

PC1 = (CaS10/Ca) * 100  
 
 
 
6.3.2 Δείκτης Αποτίμησης : ΡC2 
Ποσοστό % του κόστους πρόσκτησης/συνδρομών ηλεκτρονικών πηγών 
πληροφόρησης (CaS10), επί των συνολικών δαπανών της βιβλιοθήκης (Ctotal) 
 
Σκοπός : Ο δείκτης ΡC2 δίνει στοιχεία για το μέγεθος του κόστους συνδρομών της 
βιβλιοθήκης σε Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης σε σχέση με τις συνολικές 
δαπάνες της βιβλιοθήκης. 
Προτείνεται από τους Bertot, McClure & Ryan (1999). 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  
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PC2 = (CaS10/Ctotal) * 100 

 
 
6.3.3 Δείκτης Αποτίμησης : ΡC3 
Ποσοστό % του συνολικού κόστους λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, επί 
των συνολικών δαπανών της βιβλιοθήκης (Ctotal) 
 
Σκοπός : Ο δείκτης ΡC3 δίνει στοιχεία για το μέγεθος του συνολικού κόστους 
συντήρησης και λειτουργίας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών σε σχέση με τις συνολικές 
δαπάνες της βιβλιοθήκης. 
Προτείνεται από τους Bertot, McClure & Ryan (1999). 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  
 

PC3 = [(CS8+ CS9+CS10+ CS11+ CS12)/Ctotal] * 100 
 

 
 
6.3.4 Δείκτης Αποτίμησης : ΡC4ν 
Ποσοστό % του συνολικού κόστους κάθε υπηρεσίας (ηλεκτρονικής ή μη) (CSν), επί 
των συνολικών δαπανών της βιβλιοθήκης (Ctotal) 
 
Σκοπός : Ο δείκτης ΡC4ν δίνει στοιχεία για το μέγεθος του συνολικού κόστους 
συντήρησης και λειτουργίας ΚΑΘΕ Υπηρεσίας (ν) της Βιβλιοθήκης σε σχέση με τις 
συνολικές δαπάνες της βιβλιοθήκης. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  

 
PC4ν = (CSν/Ctotal) * 100 

 
 
6.3.5 Δείκτης Αποτίμησης : ΡC5 
Κόστος κατά εικονική επίσκεψη (visit – session) του WEB SITE της βιβλιοθήκης 
 
Σκοπός : Ο δείκτης ΡC5 δίνει στοιχεία για την σχέση του κόστους συντήρησης του 
WEB site της βιβλιοθήκης με την χρήση του site. 
Προτείνεται έμμεσα από το EQUINOX project. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  
 

PC5 = CS8/(D5/έτος) 
 

 
6.3.6 Δείκτης Αποτίμησης : ΡC6ν 
Κόστος κατά εικονική πρόσβαση (access – log in) κάθε Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας της 
βιβλιοθήκης 
 
Σκοπός : Ο δείκτης ΡC6ν δίνει στοιχεία για το κόστος συντήρησης ΚΑΘΕ 
Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας της βιβλιοθήκης σε σχέση με χρήση της κάθε Ηλεκτρονικής 
Υπηρεσίας. 
Προτείνεται από το EQUINOX project. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  
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PC6ν = CSν/(D11ν/έτος) 
 

 
 
6.3.7 Δείκτης Αποτίμησης : ΡC7 
Κόστος ανά αίτηση διαδανεισμού χρηστών της βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκε 
επιτυχώς 
 
Σκοπός : Ο δείκτης ΡC7 δίνει στοιχεία για το κόστος διεκπεραίωσης κάθε αίτηση 
διαδανεισμού χρηστών της βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκε επιτυχώς. 
Προτείνεται από την ACRL. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  
 

PC7 = CS4/D18 
 
 
6.3.8 Δείκτης Αποτίμησης : ΡC8 
Ποσοστό % του κόστους πρόσκτησης/συνδρομών έντυπου υλικού πληροφόρησης, 
επί των συνολικών δαπανών της βιβλιοθήκης (Ctotal) 
 
Σκοπός : Ο δείκτης ΡC8 δίνει στοιχεία για την σχέση του κόστους πρόσκτησης και 
συνδρομών της βιβλιοθήκης σε Έντυπες Πηγές Πληροφόρησης (Βιβλία, περιοδικά 
κλπ) σε σχέση με τις συνολικές δαπάνες της βιβλιοθήκης. 
Προτείνεται από την ACRL. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  
 

PC8 = [(CaS1+CaS2)/Ctotal]*100 
 
 
 
6.3.9 Δείκτης Αποτίμησης : ΡC9 
Κόστος Συνολικής Λειτουργίας της βιβλιοθήκης ΣΥΝΟΛΙΚΑ κατά χρήστη 
 
Σκοπός : Ο δείκτης ΡC9 δίνει στοιχεία για την σχέση του Συνολικού κόστους 
Λειτουργίας της βιβλιοθήκης και κάθε μέλους του Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος που 
εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  
 

PC9 = Ctotal/D1 
 
 
6.3.10 Δείκτης Αποτίμησης : ΡC10 
Κόστος πρόσκτησης/συνδρομών ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης (CaS10)  
κατά χρήστη 
 
Σκοπός : Ο δείκτης ΡC10 δίνει στοιχεία για την σχέση του κόστους πρόσκτησης/ 
συνδρομών ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης (CaS10) της  βιβλιοθήκης και κάθε 
μέλους του Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  
 

PC10 = CaS10/D1 
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6.3.11 Δείκτης Αποτίμησης : ΡC11 
Κόστος πρόσκτησης/συνδρομών ΣΥΝΟΛΙΚΑ (ηλεκτρονικών & έντυπων πηγών 
πληροφόρησης) κατά χρήστη 
 
Σκοπός : Ο δείκτης ΡC11 δίνει στοιχεία για την σχέση του συνολικού κόστους 
πρόσκτησης/ συνδρομών (Ca) της  βιβλιοθήκης και κάθε μέλους του 
Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  
 

PC11 = Ca/D1 
 
 
6.3.12 Δείκτης Αποτίμησης : ΡC12 
Κόστος επεξεργασίας ανά τίτλο υλικού της συλλογής 
 
Σκοπός : Ο δείκτης ΡC12 δίνει εκτίμηση του κόστους επεξεργασίας κάθε τεκμηρίου.  
Προτείνεται από το ISO και έμμεσα από το EQLIPSE project. 
 
Μέθοδος Υπολογισμού :  
 

PC12 = CS1/D7 
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7. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 
Η μέθοδος της δειγματοληπτικής έρευνας είναι ένα χρησιμότατο εργαλείο 
καταγραφής στατιστικών στοιχείων όταν αυτά δεν είναι διαθέσιμα και κυρίως όταν 
αυτά αφορούν στοιχεία για την συμπεριφορά του συνολικού πληθυσμού (π.χ. 
ικανοποίηση από τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης). Όπως είδαμε στα προηγούμενα 
κεφάλαια, η συλλογή και ο υπολογισμός πολλών στατιστικών στοιχείων (D) καθώς 
και των αντίστοιχων δεικτών αποτίμησης (Ρ) εξαρτάται από την καταγραφή των 
απόψεων των χρηστών. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να απευθυνθούμε σε αυτούς 
και να καταγράψουμε τις απόψεις αυτές. Η συλλογή αυτών των στοιχείων από το 
σύνολο του πληθυσμού είναι, αν όχι αδύνατη, τις περισσότερες φορές μια διαδικασία 
τεχνικά δύσκολη και χρονοβόρα συναρτήσει πάντα του μεγέθους του πληθυσμού. 
 
Για το λόγο αυτό η χρήση της Δειγματοληπτικής Έρευνας είναι πολύ σημαντική. 
Διαλέγοντας μια μικρή αναλογία του συνολικού πληθυσμού μπορούμε να συλλέξουμε 
τα απαραίτητα στοιχεία και έπειτα να τα ανάγουμε στο σύνολο. 
 
Η διαδικασία σχεδιασμού του δείγματος μιας έρευνας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο 
της. Το μέγεθος και οι ιδιότητες (θέση, ομαδοποιήσεις, συμπεριφορά και ανάγκες) 
του συνολικού πληθυσμού, η μέθοδος δειγματοληψίας καθώς και το βέλτιστο 
μέγεθος του δείγματος είναι οι κυριότερες παράμετροι της διαδικασίας.  
 
Ο σχεδιασμός και εκτέλεση μιας δειγματοληπτικής έρευνας απαιτεί σοβαρές 
προσπάθειες από τους ερευνητές, υιοθέτηση επιστημονικών τεχνικών, σωστό 
χρονικό προγραμματισμό και προετοιμασία καθώς και  σχολαστική παρακολούθηση 
και έλεγχο κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. 
 
 
7.1 Γενικές αρχές Δειγματοληψίας - Ορισμοί 
 
Σε πολλές δειγματοληπτικές έρευνες η επιλογή του δείγματος αποτελεί προϊόν της 
εμπειρίας των ερευνητών. Πέρα από το γεγονός ότι η «εμπειρία» είναι μια έννοια 
σχετική, μια ανάλογη εμπειρία, τις περισσότερες φορές απλά δεν υπάρχει και πρέπει 
να χρησιμοποιήσουμε ειδικές στατιστικές μεθόδους για να υπολογίσουμε το 
απαιτούμενο σε κάθε περίπτωση δείγμα. Αν και είναι αλήθεια ότι όσο μεγαλύτερο το 
δείγμα τόσο πιο αξιόπιστα τα αποτελέσματα, η ιδέα της δειγματοληψίας είναι να 
ισορροπήσει την επιθυμία μας για την μέγιστη δυνατή και αξιόπιστη πληροφορία με 
την αναγκαιότητα για την ελάχιστη προσπάθεια και κόστος που μπορούμε να 
καταβάλουμε για την διεξαγωγή της έρευνας. 
 
Για να υπολογίσουμε το μέγεθος του δείγματος χρησιμοποιούμε συνήθως μια 
δειγματοληπτική μέθοδος πιθανοτήτων όπου κάθε μέλος του πληθυσμού έχει μια 
γνωστή και μη-μηδενική πιθανότητα να συμπεριληφθεί στο δείγμα. Πριν 
προχωρήσουμε στον υπολογισμό του δείγματος είναι απαραίτητο να 
διασαφηνίσουμε μερικούς σχετικούς χρήσιμους όρους και συμβολισμούς: 
 
n: Μέγεθος του δείγματος (αριθμός ατόμων δείγματος) 
 
Ν:  Μέγεθος του συνολικού πληθυσμού 
 
h: Δειγματοληπτικό Σφάλμα  
 
Είναι το επίπεδο ακριβείας που επιθυμούμε στα αποτελέσματα της έρευνάς μας. 
«Υπάρχουν» τρία επίπεδα ακριβείας που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε : 
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- Χαμηλό επίπεδο ακριβείας, όπου h ≈ 0,10 
- Σχετικά υψηλής ακριβείας, όπου h ≈ 0,0,3 
- Πολύ υψηλής ακρίβειας, όπου h ≈ 0,01 
 
Η IFLA προτείνει για την διεξαγωγή των δειγματοληπτικών ερευνών στην περίπτωση 
των βιβλιοθηκών την επιλογή του δεύτερου επιπέδου, h ≈ 0,03. 
 
Επίπεδο Εμπιστοσύνης, τυπική απόκλιση (Ζα) 
Είναι το επίπεδο εμπιστοσύνης που θα θεωρήσουμε ότι τα εξαγόμενα αποτελέσματα 
της έρευνας εμφανίζουν την απαραίτητη ακρίβεια και αξιοπιστία. Τα επίπεδα 
εμπιστοσύνης και οι αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις Ζα είναι: 
 

95%, Ζα = 1,960 
90%, Ζα = 1,645 

 
Για παράδειγμα επίπεδο εμπιστοσύνης 95% σημαίνει ότι, είμαστε 95% σίγουροι, ή 
αλλιώς υπάρχει 95% ποσοστό πιθανοτήτων, το εξαγόμενο αποτέλεσμα της έρευνας 
Χ να κυμαίνεται σίγουρα στην τιμή που υπολογίσαμε συν πλην το τυπικό σφάλμα, 
στο οποίο θα αναφερθούμε παρακάτω. Αν π.χ. βρούμε ότι η ικανοποίηση χρηστών 
από την βιβλιοθήκη είναι 65% και το τυπικό σφάλμα είναι για παράδειγμα 5% με 
επίπεδο εμπιστοσύνης 95%, τότε υπάρχουν 95% πιθανότητες το ποσοστό 
ικανοποίησης των χρηστών να είναι 65 ± 5%, δηλαδή να κυμαίνεται από 60 έως 
70%. 
 
Η IFLA προτείνει για την διεξαγωγή των δειγματοληπτικών ερευνών στην περίπτωση 
των βιβλιοθηκών την επιλογή του επιπέδου εμπιστοσύνης 95%. 
 
p: Εκτίμηση – Πρόβλεψη Αποτελέσματος 
 
Ακόμα και χρησιμοποιώντας επιστημονικές μεθόδους δειγματοληψίας, ο ρόλος της 
εμπειρίας των εμπλεκομένων στην έρευνα είναι ακόμα σημαντικός. Η σημασία της 
εμπειρίας έχει να κάνει με την σχετική πρόβλεψη ή αλλιώς με το τι περίπου 
περιμένουμε από την έρευνα. Η σχετική αυτή εκτίμηση (p) είναι σημαντική για τον 
προσδιορισμό του μεγέθους του δείγματος. Το p παίρνει τιμές από 0 –1. Για 
παράδειγμα σε μια γενική έρευνα ικανοποίησης χρηστών, αν μια βιβλιοθήκη εκτιμά 
ότι το ποσοστό ικανοποίησης κυμαίνεται στο 60%, τότε το P=0,60. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο βασικός μαθηματικός τύπος υπολογισμού του 
μεγέθους του δείγματος είναι ο παρακάτω: 
 

n=[Ζα2*p*(1-p)]/{h2 + [Ζα2*p*(1-p)]/N}  (1) 
 
Αν ο συνολικός πληθυσμός Ν είναι πολύ μεγάλος, π.χ. πάνω από 20 φορές 
μεγαλύτερος από το μέγεθος του δείγματος, τότε για τον υπολογισμό του δείγματος 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω απλουστευμένος τύπος: 
 

n=[Ζα2*p*(1-p)]/h2   (2) 
 
Παράδειγμα: 
Μια βιβλιοθήκη ενός Ιδρύματος με συνολικό πληθυσμό 10.000 άτομα διενεργεί μια 
έρευνα ικανοποίησης χρηστών εκτιμώντας ότι ο βαθμός ικανοποίησης θα κυμαίνεται 
από 60 έως 80 %, δηλαδή p=0,6 έως p=0,8. Επιλέγοντας ένα επίπεδο σχετικά 
υψηλής ακριβείας, όπου h ≈ 0,0,3, και επίπεδο εμπιστοσύνης 95%, δηλαδή 
Ζα=1,960. 
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Αντικαθιστώντας τις τιμές για p=0.6 στο τύπο (1) έχουμε: 
 

n = [(1,960)2*0,6*(1-0,6)]/{(0,03)2 + [(1,960)2*0,6*(1-0,6)]/10.000} = 
 

= [3,8416*0,6*(0,4)]/{0,0009 + [3,8416*0,6*(0,4)]/10.000} = 
 

= [0,921984]/{0,0009 + [0,921984]/10.000} = 
 

= [0,921984]/{0,0009 + [0,0000921984]} = 0,921984/ 0,0009921984 ≈ 929 
 
Αντικαθιστώντας τις τιμές για p=0.8 στο τύπο (1) έχουμε αντίστοιχα: 
 

n = [(1,960)2*0,8*(1-0,8)]/{(0,03)2 + [(1,960)2*0,8*(1-0,8)]/10.000} =  
 

= [0,614656]/{0,0009 + [0,614656]/10.000} = 
 

= [0,614656]/{0,0009 + 0,0000614656} = 
 

= 0,614656/0,0009614656 ≈ 639 
 
 

Παρατηρούμε ότι η διαφορά του μεγέθους του δείγματος στις δύο περιπτώσεις είναι 
σημαντική. Στην περίπτωση αυτή έχουμε μια εικόνα του απαιτούμενου μεγέθους 
δείγματος και μπορούμε να επιλέξουμε μεταξύ των δύο τιμών το μέγεθος του 
δείγματος για την έρευνά μας. 
 
 
7.2 Στρωματογραφική Δειγματοληψία  
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω προσδιορίσαμε το μέγεθος του τυχαίου δείγματος αλλά 
όχι και το ότι το τελικό δείγμα θα είναι και αντιπροσωπευτικό. Για παράδειγμα στο 
Ακαδημαϊκό περιβάλλον υπάρχουν μέλη στο πληθυσμό με διαφορετική Ακαδημαϊκή 
ιδιότητα ή/και από διαφορετικό Τμήμα πολλές φορές, με διαφορετικές ανάγκες και 
συμπεριφορά αντίστοιχα. Ένα απολύτως τυχαίο δείγμα π.χ. σύμφωνα με το 
παραπάνω παράδειγμα 639 ατόμων, είναι μάλλον απίθανο να εξασφαλίσει την 
αναλογική εκπροσώπηση όλων των διαφορετικών ομάδων στην έρευνα.  
 
Η περίπτωση των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων ανήκει στις περιπτώσεις εκείνες των 
οποίων ο πληθυσμός είναι ετερογενής και κατανέμεται σε διάφορες ομάδες και υπο – 
ομάδες, δηλαδή κατανέμεται σε «στρώματα». Στις περιπτώσεις αυτές η επιλογή του 
δείγματος δεν είναι απολύτως τυχαία αλλά ακολουθείται η λεγόμενη 
στρωματογραφική τυχαία δειγματοληψία. Το συνολικό μέγεθος του δείγματος 
υπολογίζεται όπως και πριν απλά το δείγμα αυτό πλέον κατανέμεται στα διάφορα 
«στρώματα» του πληθυσμού σύμφωνα με τον απλό μαθηματικό τύπο : 
 

ni = (n/N) * Ni,  (3) 
όπου, 
ni το μέγεθος του δείγματος του στρώματος i 
Νi, το μέγεθος του πληθυσμού του στρώματος i 
Στην περίπτωση των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων τα στρώματα μπορούν να 
αποτελέσουν οι κατηγορίες Ακαδημαϊκής Ιδιότητας των μελών της Ακαδημαϊκής 
Κοινότητας του Ιδρύματος. 
 
Παράδειγμα: 
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Ας υποθέσουμε ότι έχουμε την περίπτωση του προηγούμενου παραδείγματος 
Ιδρύματος με N=10.000 μέλη συνολικά. Υπολογίσαμε ότι το απαιτούμενο μέγεθος 
του δείγματος συνολικά για p=0.8 είναι n=639 άτομα. Ας υποθέσουμε ότι η ανάλυση 
του πληθυσμού κατά Ακαδημαϊκή Ιδιότητα έχεις όπως παρακάτω: 
- Μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού = 600 
- Επιστημονικοί συνεργάτες και λοιπό Ερευνητικό προσωπικό = 150 
- Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (Διδακτορικά και MSc) = 1800 
- Προπτυχιακοί Φοιτητές = 7450 
 
Αν θέλουμε να βρούμε πόσα άτομα από την κάθε κατηγορία – «στρώμα» θα 
συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό δείγμα, αντικαθιστώντας στον τύπο (3) έχουμε : 
 
Μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού: 

ni = (639/10000) * 600 ≈ 38 
 
Επιστημονικοί συνεργάτες και λοιπό Ερευνητικό προσωπικό: 

ni = (639/10000) * 150 ≈ 10 
 
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (Διδακτορικά και MSc): 

ni = (639/10000) * 1800 ≈ 115 
 
Προπτυχιακοί Φοιτητές : 

ni = (639/10000) * 7450 ≈ 476 
 
Σύνολο : 639 άτομα 
 
7.3 Επιλογή Δείγματος 
 
Μετά τον υπολογισμό του μεγέθους του δείγματος και της κατανομής του κατά 
«στρώμα» θα πρέπει να γίνει η τυχαία επιλογή των ατόμων που συμμετάσχουν στην 
έρευνα, μια διαδικασία αρκετά επίπονη δεδομένων των δυσκολιών συγκέντρωσης 
των στοιχείων (αλφαβητικοί κατάλογοι κατά ακαδημαϊκή ιδιότητα) για όλα τα μέλη της 
Ακαδημαϊκής Κοινότητας από τις γραμματείες και τις αρμόδιες Διοικητικές υπηρεσίες 
του Ιδρύματος, αλλά και λόγω του μεγέθους του πληθυσμού του. 
Με βάση τους αλφαβητικούς καταλόγους γίνεται κωδικοποίηση κάθε μέλους με 
ανάλογο μηχανισμό π.χ. συνολική αύξουσα αρίθμηση των ατόμων ή κατάταξη κατά 
αλφαβητική σειρά. Αν και προτείνονται διάφοροι τρόποι επιλογής ενός τυχαίου 
δείγματος πλέον η πιο εύκολη και γρήγορη μέθοδος είναι η χρήση κάποιου ειδικού 
randomizer προγράμματος (π.χ. Research Randomizer v.1.5, Social Psychology 
Network, USA, http://www.randomizer.org), όπου καταχωρούνται για κάθε στρώμα 
οι σειρά των κωδικών αριθμών π.χ. στην περίπτωση της αύξουσας αρίθμησης, για τα 
μέλη ΔΕΠ (πληθυσμός 600, σύνολο δείγματος 38), «δηλώνεται» στο πρόγραμμα το 
εύρος αριθμών 1 – 600 και ο επιθυμητός αριθμός ατόμων που θέλουμε να 
επιλεχθούν (38) και το σύστημα μας επιστρέφει 38 τυχαίους αριθμούς που 
αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα άτομα του συνολικού πληθυσμού με βάση την 
κωδικοποίηση που επιλέξαμε. 
 
 
7.4 Συλλογή Στοιχείων 
 
Η συλλογή των στοιχείων σε μια δειγματοληπτική έρευνα γίνεται με βάση το 
κατάλληλο ερωτηματολόγιο για κάθε περίπτωση (βλ. πρότυπα ερωτηματολόγια στο 
Παράρτημα) το οποίο καλούνται να συμπληρώσουν τα επιλεγμένα άτομα του 
δείγματος. 

http://www.randomizer.org/
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Το σημείο κλειδί για την έρευνα είναι ο τρόπος διανομής και συμπλήρωσης των 
ερωτηματολογίων. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να μοιραστεί το ερωτηματολόγιο : 
- Ταχυδρομικά με το απαραίτητο συνοδευτικό γράμμα 
- Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) με τις απαραίτητες συνοδευτικές 

επεξηγήσεις  
- Χέρι με χέρι διανομή ή/και με συμπλήρωσή του παρουσία του αρμόδιου 

ερευνητή. 
Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης επιλέγεται κάποιος ή και κάποιοι 
από τους παραπάνω τρόπους ώστε να επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός συμπλήρωσης 
των ερωτηματολογίων. 
 
7.5 Ανάλυση Αποτελεσμάτων 
 
Μετά την συμπλήρωση και συλλογή των ερωτηματολογίων, τα διάφορα στατιστικά 
στοιχεία καταγράφονται, κατά προτίμηση και για ευκολία σε κάποιο ειδικό στατιστικό 
πρόγραμμα ή βάση δεδομένων, και υπολογίζονται τα διάφορα αθροίσματα για τα 
Στατιστικά Στοιχεία (D) τα οποία μας ενδιαφέρουν. 
Ένα σημαντικό σημείο που θα πρέπει να προσέξουμε κατά την ανάλυση και 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων κατά περίπτωση είναι ο βαθμός ακριβείας αυτών. 
 
Τυπικό σφάλμα 
 
Στην δειγματοληπτική έρευνα τα αποτελέσματα βασίζονται στα στοιχεία που 
συλλέχθηκαν από το δείγμα. Προκειμένου να δούμε με πόση ακρίβεια τα 
αποτελέσματα αυτά περιγράφουν την πραγματική κατάσταση, δηλαδή πόσο 
εκφράζουν και τον συνολικό πληθυσμό, θα πρέπει να υπολογίσουμε τα λεγόμενα 
διαστήματα εμπιστοσύνης 95%, τα οποία περιγράφουν το εύρος αξιόπιστης 
διακύμανσης του αποτελέσματός μας. 
Για να υπολογίσουμε τα Διαστήματα εμπιστοσύνης θα πρέπει πρώτα να 
υπολογίσουμε το Τυπικό σφάλμα της τιμής – αποτελέσματος. Το τυπικό σφάλμα σε 
κάθε περίπτωση Τιμής Αποτελέσματος % V, υπολογίζεται ως η τετραγωνική ρίζα 
(√) του τύπου : 
 

[V * (100 – V)]/n, 
 
όπου n το μέγεθος του δείγματος  
Σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% η τυπική απόκλιση της Τιμής Αποτελέσματος V είναι 
1.960, και τα αντίστοιχα Διαστήματα Εμπιστοσύνης υπολογίζονται ως εξής: 

V ± Τυπικό Σφάλμα * 1,960 
 
Για παράδειγμα στην περίπτωση του Ιδρύματος των προηγουμένων παραδειγμάτων 
ας υποθέσουμε ότι από την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων υπολογίστηκε ότι το 
συνολικό ποσοστό ικανοποίησης των χρηστών είναι 76%.  
Το τυπικό σφάλμα της τιμής είναι : 
 

[76 * (100 – 76)]/639  ≈ 2,85% 
 
και σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% το διάστημα εμπιστοσύνης είναι : 
 

76% ± (2,85 * 1,960) = 76% ± 5,586 % 
 
Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό ικανοποίησης του συνολικού πληθυσμού από τις 
υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, έχει 95% πιθανότητες να κυμαίνεται μεταξύ 70,414 % και 
81,586 %. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
 

Α. ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1 
Συλλογή στατιστικών στοιχείων για : γνώση, χρήση, και ικανοποίηση των χρηστών 
για/από τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης. 
 
Προσωπικά Στοιχεία: 
Ιδιότητα : 
Τμήμα : 
 
 
 
1. Κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους χρησιμοποιήσατε μία ή 
περισσότερες υπηρεσίες που παρέχει η βιβλιοθήκη μία ή περισσότερες 
φορές; 
 

ΝΑΙ ΟΧΙ 
  

 
Ο συνολικός αριθμός των ερωτηματολογίων όπου επιλέχθηκε η απάντηση ΝΑΙ 
ισούται με το στοιχείο D3. 
 
2. Κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους χρησιμοποιήσατε μία ή 
περισσότερες από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που παρέχει η βιβλιοθήκη μία 
ή περισσότερες φορές; 
 

ΝΑΙ ΟΧΙ 
  

 
Ο συνολικός αριθμός των ερωτηματολογίων όπου επιλέχθηκε η απάντηση ΝΑΙ 
ισούται με το στοιχείο D3el. 
 
 
3. Ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες που παρέχει η βιβλιοθήκη 
χρησιμοποιήσατε μία ή περισσότερες φορές κατά την διάρκεια του τελευταίου 
έτους; 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ   
Υπηρεσία S1  Καταμετράται ο συνολικός αριθμός των 

ερωτηματολογίων όπου επιλέχθηκε η 
Υπηρεσία S1 και ο αριθμός αυτός 
ισούται με το στοιχείο D31 

Υπηρεσία S2  “ 
Υπηρεσία S3  “ 
……  “ 
……  “ 
Υπηρεσία Sν  Καταμετράται ο συνολικός αριθμός των 

ερωτηματολογίων όπου επιλέχθηκε η 
Υπηρεσία S1 και ο αριθμός αυτός 
ισούται με το στοιχείο D3ν 

 
 



Δείκτες Αποτίμησης Ποιότητας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

Νοέμβριος 2000 83 
 

 
4. Ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες γνωρίζετε ότι παρέχει η βιβλιοθήκη; 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ   
Υπηρεσία S1  Καταμετράται ο συνολικός αριθμός των 

ερωτηματολογίων όπου επιλέχθηκε η 
Υπηρεσία S1 και ο αριθμός αυτός 
ισούται με το στοιχείο D41 

Υπηρεσία S2  “ 
Υπηρεσία S3  “ 
……  “ 
……  “ 
Υπηρεσία Sν  Καταμετράται ο συνολικός αριθμός των 

ερωτηματολογίων όπου επιλέχθηκε η 
Υπηρεσία Sν και ο αριθμός αυτός 
ισούται με το στοιχείο D4ν 

 
5. Πόσο ικανοποιημένος είσαστε με την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών της 
βιβλιοθήκης συνολικά; 
 
Παρακαλούμε αξιολογήστε τον βαθμό ικανοποίησής σας με βάση τη κλίμακα 

1 (Καθόλου ικανοποιητική) έως 5 (Πολύ ικανοποιητική) 
 

1 2 3 4 5 Δεν απαντώ
      

 
Καταμετράται ο συνολικός αριθμός των ερωτηματολογίων όπου επιλέχθηκε η κάθε 
απάντηση και έχουμε : 
 
- D34-1: αριθμός ερωτηματολογίων που επιλέχθηκε το 1 
- D34-2: αριθμός ερωτηματολογίων που επιλέχθηκε το 2 
- D34-3: αριθμός ερωτηματολογίων που επιλέχθηκε το 3 
- D34-4: αριθμός ερωτηματολογίων που επιλέχθηκε το 4 
- D34-5: αριθμός ερωτηματολογίων που επιλέχθηκε το 5 
 
 
6. Πόσο ικανοποιημένος είσαστε με την ποιότητα παροχής της υπηρεσίας (ν) 
της βιβλιοθήκης; 
 
Παρακαλούμε αξιολογήστε τον βαθμό ικανοποίησής σας με βάση τη κλίμακα 

1 (Καθόλου ικανοποιητική) έως 5 (Πολύ ικανοποιητική) 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 2 3 4 5 Δεν 
απαντώ 

Υπηρεσία S1       
Υπηρεσία S2       
Υπηρεσία S3       
……..       
……..       
Υπηρεσία Sν       
 
Καταμετράται ο συνολικός αριθμός των ερωτηματολογίων όπου επιλέχθηκε η κάθε 
απάντηση για ΚΑΘΕ Υπηρεσία (ν) και έχουμε : 
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- D35ν-1: αριθμός ερωτηματολογίων που επιλέχθηκε το 1 για την υπηρεσία Sν 
- D35ν-2: αριθμός ερωτηματολογίων που επιλέχθηκε το 2 για την υπηρεσία Sν 
- D35ν-3: αριθμός ερωτηματολογίων που επιλέχθηκε το 3 για την υπηρεσία Sν 
- D35ν-4: αριθμός ερωτηματολογίων που επιλέχθηκε το 4 για την υπηρεσία Sν 
- D35ν-5: αριθμός ερωτηματολογίων που επιλέχθηκε το 5 για την υπηρεσία Sν 
 
και  ούτω καθ’ εξής και για όλες τις υπηρεσίες. 
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Β. ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 
Συλλογή στατιστικών στοιχείων για : Αναζήτηση γνωστού υλικού, Θεματική 
αναζήτηση, Διαθεσιμότητα υλικού 
 
Προσωπικά Στοιχεία: 
Ιδιότητα : 
Τμήμα : 
 
 

Τρόποι Αναζήτησης 
A. Αναζητάτε γνωστό υλικό, δηλαδή βιβλίο ή βιβλία για οποία 
γνωρίζεται κάποιο ή κάποια στοιχεία για τον Τίτλο, τον Συγγραφέα, το 
έτος δημοσίευσης; 

 
Αν ναι, παρακαλούμε σημειώστε τα βιβλιογραφικά στοιχεία που 
γνωρίζετε για κάθε βιβλίο που αναζητάτε: 
 Τίτλος Συγγραφέας Έτος 
Β1    
Β2    
Β3    
Β4    
Β5    
Β6    
Β7    
Β8    
Β9    
Β10    
 
 

DB1= Σύνολο τίτλων που αναζήτησε ο 
χρήστης 

Παρακαλούμε τσεκάρετε ποια από τα παραπάνω βιβλία βρήκατε στον 
κατάλογο; 
  Έλεγχος από Βιβλιοθήκη 

(Μην σημειώνετε) 
Β1   
Β2   
Β3   
Β4   
Β5   
Β6   
Β7   
Β8   
Β9   
Β10   
Σύνολο 
Τίτλων  

DB2 =  DB3 =  

 
Αναζήτηση γνωστού υλικού (Ποσοστό επιτυχών αναζητήσεων): (ΣDB2/ΣDB3)*100 
Διαθεσιμότητα υλικού : (ΣDB3/ΣDB1)*100 
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Β. Αναζητάτε βιβλία πάνω σε μία ή περισσότερες θεματικές 
κατηγορίες; 

 
Αν ναι παρακαλούμε σημειώστε το ή τα θέματα για τα οποία 
ενδιαφέρεστε: 
 Θέματα 
Θ1  
Θ2  
Θ3  
Θ4  
Θ5  
Παρακαλούμε σημειώστε τις τυποποιημένες θεματικές κατηγορίες του 
καταλόγου που θεωρήσατε ότι καλύπτουν τα θέματά σας και που 
τελικά χρησιμοποιήσατε στην αναζήτησή σας: 
ΘΚ1  
ΘΚ2  
ΘΚ3  
ΘΚ4  
ΘΚ5  
ΘΚ6  
ΘΚ7  
ΘΚ8  
ΘΚ9  
ΘΚ10  
Για κάθε από τις τυποποιημένες θεματικές κατηγορίες του καταλόγου 
που αναζητήσατε στον κατάλογο της βιβλιοθήκης, πόσα βιβλία 
βρήκατε στον κατάλογο συνολικά – και πόσα από αυτά κρίνετε σχετικά 
με το θέμα που σας ενδιαφέρει 
Θεματική 
κατηγορία 

Σύνολο Τϊτλων 
κατά κατηγορία

Έλεγχος 
Βιβλιοθήκης 

(Μην σημειώνετε) 

Σύνολο βιβλιών 
που κρίνετε 
σχετικά με το 
θέμα σας 

ΘΚ1    
ΘΚ2    
ΘΚ3    
ΘΚ4    
ΘΚ5    
ΘΚ6    
ΘΚ7    
ΘΚ8    
ΘΚ9    
ΘΚ10    
Σύνολο 
Τίτλων 

DΘ1= DΘ1a= DΘ2= 

 
 
 
Θεματική αναζήτηση : (ΣDΘ2/ΣDΘ1)*100,  
Ή προαιρετικά αν γίνει ο έλεγχος για κάθε θεματική κατηγορία από το αρμόδιο 
προσωπικό της βιβλιοθήκης: (ΣDΘ2/ΣDΘ1a)*100 
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Γ. ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 
Συλλογή στατιστικών στοιχείων για την ταχύτητα επεξεργασίας υλικού (D15) και 

(Ρ24) 
 
  
Μέγεθος Δείγματος Βιβλίων = Ν 
 
 
Α/Α Τεκμηρίου Η ημερομηνία 

παραλαβής του 
Τεκμηρίου i από το 
αρμόδιο προσωπικό 

 
Τ1 

Η ημερομηνία 
τοποθέτησης του 

ίδιου τεκμηρίου i στο 
ράφι από το αρμόδιο 

προσωπικό 
Τ2 

Ταχύτητα 
Επεξεργασίας 
Τεκμηρίου i (σε 

ημέρες) 

Τεκμήριο 1 Τ11 T21 D151= T21- Τ11 
Τεκμήριο 2 Τ12 T22 D151= T21- Τ11 
Τεκμήριο 3 Τ13 T23 D151= T21- Τ11 
…… …… …… …… 
…… …… …… …… 
Τεκμήριο i Τ1i T2I D15i= T2i- Τ1I 
…… …… …… …… 
…… …… …… …… 
Τεκμήριο N Τ1N T2N D15N= T2N- Τ1N 
 
Ρ24 : Ταχύτητα Επεξεργασίας Υλικού (Μέσος χρόνος 
επεξεργασίας) = 
 

 
 

[Σ(D15i)]/N,  
i=1-N 
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Δ. ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2 
Συλλογή στατιστικών στοιχείων Διαδανεισμού (D16, D17, D18, D19 και D20) 

Δείκτες Ρ25, Ρ26, Ρ27 και Ρ28 
 

Μητρώο Παρακολούθησης Αιτήσεων Διαδανεισμού των χρηστών της 
Βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους 

 
Α/Α Κωδικός 

Αίτησης 
 
 
 
 
 
 
 

Li 

Επιτυχής 
Διεκπεραίωση

? 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

Ημερομηνία 
παραλαβής της 

σχετικής 
αίτησης του 

χρήστη από το 
προσωπικό της 
βιβλιοθήκης 

 
 

Τ1 

Ημερομηνία 
παραλαβής 

του 
αντίστοιχου 
Τεκμηρίου 
από την 

βιβλιοθήκη- 
διαθέτη 

 
Τ2 

Χρόνος 
επιτυχούς 

διεκπεραίωσης 
 
 
 
 
 
 

D21* 
1 L1 ΝΑΙ Τ11 Τ21 D211= Τ22 – Τ11  
2 L2 - Τ12 - - 
3 L3 ΝΑΙ Τ13 Τ23 D213= Τ23 – Τ13  
4 L4 - Τ14 - -  
… … … … … … 
… …     
i LI ΝΑΙ Τ1i Τ2I D21I= Τ2i – Τ1i  
… … … … … … 
… … … … … … 
… … … … … … 
… … … … … … 
N LN ΝΑΙ Τ1N Τ2N D21N= Τ2N – Τ1N  
Σύνολο Αιτήσεων  

 
 

D16 = N 

Σύνολο ΝΑΙ = 
Σύνολο 

Επιτυχιών = 
D18 

 

 
 
Για την κατανομή των αιτήσεων που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς (D18) καταμετράμε:  

- τον αριθμό των αιτήσεων LI όπου υπάρχει ΝΑΙ στην στήλη Επιτυχής 
Διεκπεραίωση και ισχύει 

1<D21< 3 και έχουμε το στοιχείο D21a 
- τον αριθμό των αιτήσεων LI όπου υπάρχει ΝΑΙ στην στήλη Επιτυχής 

Διεκπεραίωση και ισχύει 
4 <D21< 7 και έχουμε το στοιχείο D21b 

- τον αριθμό των αιτήσεων LI όπου υπάρχει ΝΑΙ στην στήλη Επιτυχής 
Διεκπεραίωση και ισχύει 

8 <D21< 14 και έχουμε το στοιχείο D21c 
- τον αριθμό των αιτήσεων LI όπου υπάρχει ΝΑΙ στην στήλη Επιτυχής 

Διεκπεραίωση και ισχύει 
15 <D21< 21 και έχουμε το στοιχείο D21d 

- τον αριθμό των αιτήσεων LI όπου υπάρχει ΝΑΙ στην στήλη Επιτυχής 
Διεκπεραίωση και ισχύει 

21 <D21 και έχουμε το στοιχείο D21e 
 
 
 



Δείκτες Αποτίμησης Ποιότητας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

Νοέμβριος 2000 89 
 

Μητρώο Παρακολούθησης Αιτήσεων Διαδανεισμού από άλλες Βιβλιοθήκες 
κατά την διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους 

 
 

Α/Α Κωδικός Αίτησης 
 
 

Li 

Επιτυχής Διεκπεραίωση? 
 
 

ΝΑΙ 
1 L1 ΝΑΙ 
2 L2 - 
3 L3 ΝΑΙ 
4 L4 - 
… … … 
… …  
i LI ΝΑΙ 
… … … 
… … … 
… … … 
… … … 
N LN ΝΑΙ 

Σύνολο Αιτήσεων  
 

 
D17 = N 

Σύνολο ΝΑΙ  
= Σύνολο Επιτυχιών =  

 
D19 
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Ε. ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3 
Συλλογή στατιστικών στοιχείων Εκπαίδευσης Προσωπικού (D28, D29 και D30) 

Δείκτες Ρ37 και Ρ38 
 
Μητρώο Παρακολούθησης Συμμετοχής του Προσωπικού της Βιβλιοθήκης σε Εκπαιδευτικές/Ενημερωτικές Δρστηριότητες κατά την 

διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους 
 

Εκδήλωση 1 Εκδήλωση 2 Εκδήλωση Ν Α/
Α 

Ονοματεπώνυμο 
Προσωπικού Τίτλος 

Εκδήλωσης 
Διάρκεια σε 

Ώρες 
Τίτλος 

Εκδήλωσης 
Διάρκεια σε 

Ώρες 
Τίτλος 

Εκδήλωσης 
Διάρκεια σε 

Ώρες 

Συμμετοχή 
έστω και σε 
1 εκδήλωση 

? 

Σύνολο 
Ωρών 
Ετησίως 

κατά άτομο 
1 Όνομα 1 Εκδήλωση Χ Η     ΝΑΙ Σ(Η1) 
2 Όνομα 2 Εκδήλωση Χ Η Εκδήλωση Χ Η Εκδήλωση Χ Η ΝΑΙ Σ(Η2) 
3 Όνομα 3       ΌΧΙ  
4 Όνομα 4 Εκδήλωση Χ Η     ΝΑΙ Σ(Η4) 
.. ……         
.. ……         
i Όνομα i Εκδήλωση Χ Η     ΝΑΙ Σ(Ηι) 
.. ……         
.. ……         
.. ……         
Ν Όνομα N Εκδήλωση Χ Η Εκδήλωση Χ Η   ΝΑΙ Σ(ΗΝ) 
Σύνολο Προσωπικού 

D28 = N 
      Σύνολο ΝΑΙ 

= D29 
Ετήσιο 
Σύνολο 
Ωρών 

Εκπαίδευσης 
= D30 

=Σ[Σ(Ηι)], 
i=1-Ν 
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Στ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 
ΑΡΧΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΕΙΚΤΩΝ 

 
Οι δείκτες αποτίμησης που παρατίθενται παρακάτω, αποτελούν μια αρχική ομάδα 
δεικτών αποτίμησης του έργου των βιβλιοθηκών τα τελευταία χρόνια. O υπολογισμός 
τους βασίζεται στην συλλογή των αντίστοιχων στατιστικών στοιχείων της αρχικής 
ομάδας στατιστικών στοιχείων και τα οποία παρατίθενται στο τέλος του  κειμένου. 
 
Για την διευκόλυνση των υπολογισμών ακολουθείται η παρακάτω κωδικοποίηση: 
 
Αρχικοί Δείκτες αποτίμησης : PIi, i=1,2….n  
Αρχικά Στατιστικά Στοιχεία : DIj, j=1,2…..n 
 
Πιο αναλυτικά: 
 
PI1: Χρήση Συλλογής - (Μάρτιος, Σεπτέμβριος και Οκτώβριος 2000) 
 
Ο αριθμός δανσειμών σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (τους μήνες Μάρτιο, 
Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2000)  σε σχέση με τον συνολικό αριθμό του υλικού στην 
δανειστική συλλογή. 
 

PI1(Μάρτιος) = DI2(Μάρτιος)/ DI2(bc) 
PI1(Σεπτέμβριος) = DI2 (Σεπτέμβριος)/ DI2(bc) 

PI1(Οκτώβριος)= DI2 (Οκτώβριος)/ DI2(bc) 
 
PI2: Υλικό σε αχρηστία 
Ο αριθμός των τεκμηρίων στη δανειστική συλλογή που δεν έχουν δανειστεί κατά την 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 1999/2000 (1/9/1999 έως 31/8/2000) σε σχέση με 
τον συνολικό αριθμό του υλικού στην δανειστική συλλογή. 
 
PI2 = DI3/DI2(bc) 
 
PI3: Ποσοστό ικανοποίησης αιτήσεων διαδανεισμού 
Το ποσοστό των αιτήσεων παραγγελίας βιβλιογραφίας (άρθρων ή βιβλίων) των 
χρηστών της βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς (εύρεση τεκμηρίου, 
παραγγελία, παραλαβή και παράδοση του τεκμηρίου στον χρήστη) μέσω της 
υπηρεσίας διαδανεισμού της βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
1999/2000 (1/9/1999 έως 31/8/2000) επί του συνολικού αριθμού αιτήσεων 
παραγγελίας βιβλιογραφίας (άρθρων ή βιβλίων) των χρηστών της βιβλιοθήκης που 
κατατέθηκαν προς διεκπεραίωση τα αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 
 
PI3 = (DI6/DI4) * 100 
 
 
PI4: Ταχύτητα διαδανεισμού 
Η κατανομή του ποσοστού των αιτήσεων παραγγελίας βιβλιογραφίας (άρθρων ή 
βιβλίων) των χρηστών της βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς (εύρεση 
τεκμηρίου, παραγγελία, παραλαβή και παράδοση του τεκμηρίου στον χρήστη) μέσω 
της υπηρεσίας διαδανεισμού της βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού 
έτους 1999/2000 (1/9/1999 έως 31/8/2000) επί του συνολικού αριθμού αιτήσεων 
παραγγελίας βιβλιογραφίας (άρθρων ή βιβλίων) των χρηστών της βιβλιοθήκης που 
κατατέθηκαν προς διεκπεραίωση το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον 
χρόνο διεκπεραίωσης των αιτήσεων. 
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- PI7a = (DI7a/D4) * 100 
- PI7b = (DI7b/D4) * 100 
- PI7c = (DI7c/D4) * 100 
- PI7d = (DI7d/D4) * 100 
- PI7e = (DI7e/D4) * 100 

 
 
PI5: Εικονικές επισκέψεις (visits - sessions) του WEB SITE της βιβλιοθήκης 
κατά κεφαλή (Ο υπολογισμός του δείκτη θα γίνει για τους μήνες Σεπτέμβριο 
και  Οκτώβριο 2000 και Μάρτιο 2000 αν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία). 
Το σύνολο των εικονικών επισκέψεων (visits ή sessions) του WEB site της 
βιβλιοθήκης για κάθε μήνα από τους προαναφερθέντες δια του συνολικού 
πληθυσμού του Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 

PI5 (Σεπτέμβριος) = DI8(Σεπτέμβριος)/DI15 
PI5 (Οκτώβριος) = DI8(Οκτώβριος)/DI15 

PI5 (Μάρτιος) = DI8(Μάρτιος)/DI15 
 
 
 
PI6: Διαθέσιμες κατά κεφαλή Θέσεις εργασίας σε Η/Υ για τους χρήστες 
Ο συνολικός αριθμός των διαθέσιμων Η/Υ, τερματικών κλπ που διατίθενται εντός των 
χώρων της βιβλιοθήκης δια του συνολικού πληθυσμού του Ιδρύματος/Σχολής/ 
Τμήματος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
PI6 = DI9/DI15 
 
 
PI7: Διαθέσιμες κατά κεφαλή θέσεις αναγνωστηρίου/ων της βιβλιοθήκης 
Το σύνολο των θέσεων αναγνωστηρίου και μελέτης στους χώρους της βιβλιοθήκης 
δια του συνολικού πληθυσμού του Ιδρύματος/Σχολής/ Τμήματος που εξυπηρετεί η 
βιβλιοθήκη. 
 
PI7 = DI10/DI15 
 
 
PI8. Διαθέσιμος κατά κεφαλή χώρος βιβλιοθήκης σε m2. 
Το συνολικό εμβαδόν των χώρων της βιβλιοθήκης δια του συνολικού πληθυσμού του 
Ιδρύματος/Σχολής/ Τμήματος που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
PI8 = DI11/DI15 
 
 
 
PI9: Ποσοστό των χρηστών που παρακολουθούν κάποια/ες από τις 
εκπαιδευτικές/ ενημερωτικές δραστηριότητες της βιβλιοθήκης στην διάρκεια 
ενός έτους επί του συνολικού πληθυσμού του Ιδρύματος/Σχολής/ Τμήματος 
που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. 
 
PI9 = (DI12/DI15) * 100 
 
 
 
PI10: Σχέση αιτήσεων διαδανεισμού χρηστών της βιβλιοθήκης και αιτήσεων 
διαδανεισμού από άλλες βιβλιοθήκες 
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Το σύνολο των αιτήσεων παραγγελίας βιβλιογραφίας (άρθρων ή βιβλίων) των  
χρηστών της βιβλιοθήκης μέσω της υπηρεσίας διαδανεισμού της βιβλιοθήκης κατά 
την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 1999/2000 (1/9/1999 έως 31/8/2000) δια του 
συνόλου των αιτήσεων τρίτων (άλλων βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) 
αποστολής βιβλιογραφίας (άρθρων ή βιβλίων) από την συλλογή της βιβλιοθήκης 
μέσω της υπηρεσίας διαδανεισμού της βιβλιοθήκης την ίδια χρονική περίοδο 
(1/9/1999 έως 31/8/2000). 
 
 
PI10 = DI4/DI5 
 
 
 

ΑΡΧΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
 
DI1. Ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης 
 
Το σύνολο των ωρών λειτουργίας της βιβλιοθήκης ημερησίως. Π.χ 12 ώρες 
ημερησίως. 
 
DI2. Αριθμός δανεισμών (Μάρτιος, Σεπτέμβριος και Οκτώβριος 2000) 
 

• DI2(μήνας): Ο αριθμός δανεισμών σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
(Αριθμός Δανεισμών τον Μάρτιο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 
2000). 

 
• DI2(bc): Ο συνολικός αριθμός του υλικού στη δανειστική συλλογή 

 
• DI2(tc): Ο συνολικός αριθμός του υλικού σε ολόκληρη τη συλλογή 

 
 
 
DI3. Υλικό σε αχρηστία 
 
Ο αριθμός των τεκμηρίων στη δανειστική συλλογή που δεν έχουν δανειστεί κατά την 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 1999/2000 (1/9/1999 έως 31/8/2000) 
 
 
DI4. Αιτήσεις διαδανεισμού χρηστών της βιβλιοθήκης  
Το σύνολο των αιτήσεων παραγγελίας βιβλιογραφίας (άρθρων ή βιβλίων) των 
χρηστών της βιβλιοθήκης μέσω της υπηρεσίας διαδανεισμού της βιβλιοθήκης κατά 
την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 1999/2000 (1/9/1999 έως 31/8/2000). 
 
 
DI5. Αιτήσεις διαδανεισμού από άλλες βιβλιοθήκες 
Το σύνολο των αιτήσεων τρίτων (άλλων βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό) αποστολής βιβλιογραφίας (άρθρων ή βιβλίων) από την συλλογή της 
βιβλιοθήκης μέσω της υπηρεσίας διαδανεισμού της βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια 
του διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 1999/2000 (1/9/1999 έως 31/8/2000). 
 
 
DI6. Αιτήσεις διαδανεισμού χρηστών της βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν 
επιτυχώς από το τμήμα Διαδανεισμού της βιβλιοθήκης 
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Το σύνολο των αιτήσεων παραγγελίας βιβλιογραφίας (άρθρων ή βιβλίων) των 
χρηστών της βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς (εύρεση τεκμηρίου, 
παραγγελία, παραλαβή και παράδοση του τεκμηρίου στον χρήστη) μέσω της 
υπηρεσίας διαδανεισμού της βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
1999/2000 (1/9/1999 έως 31/8/2000). 
 
 
DI7. Ταχύτητα διαδανεισμού 
 
Η κατανομή του συνόλου των αιτήσεων παραγγελίας βιβλιογραφίας (άρθρων ή 
βιβλίων) των χρηστών της βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς (εύρεση 
τεκμηρίου, παραγγελία, παραλαβή και παράδοση του τεκμηρίου στον χρήστη) μέσω 
της υπηρεσίας διαδανεισμού της βιβλιοθήκης κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού 
έτους 1999/2000 (1/9/1999 έως 31/8/2000) ανάλογα με τον χρόνο διεκπεραίωσης 
των αιτήσεων. 
Ως χρόνος διεκπεραίωσης κάθε αίτησης ορίζεται ο χρόνος παράδοσης τεκμηρίου 
στον χρήστη μέσω της υπηρεσίας διαδανεισμού της βιβλιοθήκης από την ημερομηνία 
παραλαβής της σχετικής αίτησης του χρήστη από το προσωπικό της βιβλιοθήκης 
μέχρι την παραλαβή του τεκμηρίου από την βιβλιοθήκη από την βιβλιοθήκη – διαθέτη. 
Ως χρονικά διαστήματα της κατανομής των αιτήσεων παραγγελίας βιβλιογραφίας 
(άρθρων ή βιβλίων) των χρηστών της βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς 
ορίζονται τα παρακάτω : 
 
- DI7a: 1-3 ημέρες 
- DI7b: 4-7 ημέρες 
- DI7c: 8-14 ημέρες 
- DI7d: 15-21 ημέρες 
- DI7e: 21 + ημέρες 
 
 
 
DI8. Εικονικές επισκέψεις (visits - sessions) του WEB SITE της βιβλιοθήκης 
μηνιαίως  
Αφορά μόνο το WEB site της βιβλιοθήκης. Στοιχεία για Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2000 
και Μάρτιο 2000 αν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
Μία εικονική επίσκεψη (visit ή session) του είναι ΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ που επισκέπτεται 
το site της βιβλιοθήκης ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από τον αριθμό των ιστοσελίδων ή των 
αρχείων που εμπεριέχονται μέσα στο site και που θα «επισκεφτεί». Η εικονική 
επίσκεψη ξεκινάει από την ώρα που ο χρήστης «μπαίνει» σε μια ιστοσελίδα του site 
και τελειώνει την ώρα που βγαίνει (μεταβαίνει σε ένα άλλο web site ή κλείνει τον Web 
browser) από μια ιστοσελίδα  του. 
 
 
 
DI9. Θέσεις εργασίας σε Η/Υ για τους χρήστες  
 
Ο συνολικός αριθμός των διαθέσιμων Η/Υ, τερματικών κλπ που διατίθενται εντός των 
χώρων της βιβλιοθήκης (συμπεριλαμβανομένων και των θέσεων των παραρτημάτων 
ή/και τμηματικών βιβλιοθηκών αν ο δείκτης αφορά συνολικά το δίκτυο των 
βιβλιοθηκών του ιδρύματος) για τις παρακάτω χρήσεις :  
- Πρόσβαση στον OPAC 
- Πρόσβαση στο Internet, E-mail κλπ. 
- Πρόσβαση σε Βάσεις Δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά (μέσω Internet, CD-

ROMs κλπ) 
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DI10. Διαθέσιμες θέσεις αναγνωστηρίου/ων της βιβλιοθήκης 
 
Το σύνολο των θέσεων αναγνωστηρίου και μελέτης στους χώρους της βιβλιοθήκης. 
 
DI11. Συνολικό Εμβαδόν βιβλιοθήκης 
 
 
DI12. Αριθμός χρηστών που παρακολουθούν κάποια/ες από τις εκπαιδευτικές/ 
ενημερωτικές δραστηριότητες της βιβλιοθήκης στην διάρκεια ενός έτους 
 
Το σύνολο των χρηστών που συμμετείχαν ή παρακολούθησαν κάποια/ες από τις 
εκπαιδευτικές/ ενημερωτικές δραστηριότητες που παρέχει η βιβλιοθήκη  κατά την 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 1999/2000 (1/9/1999 έως 31/8/2000) (εκπαιδευτικά 
σεμινάρια, επιδείξεις κλπ πάνω στην χρήση των διαφόρων υπηρεσιών της 
βιβλιοθήκης) 
 
DI13. Αριθμός Διδακτορικών 
 
Το σύνολο των Διδακτορικών τίτλων που απονεμήθηκαν σε φοιτητές του 
εκπαιδευτικού ιδρύματος/σχολής/τμήματος  που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη κατά την 
διάρκεια του διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 1999/2000 (1/9/1999 έως 31/8/2000). 
 
 
DI14. Αριθμός Μεταπτυχιακών Φοιτητών την ακαδημαϊκή χρονιά 99/00 
Το σύνολο των εγγεγραμμένων «ενεργών» μεταπτυχιακών φοιτητών του 
εκπαιδευτικού ιδρύματος/σχολής/τμήματος  που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη κατά την 
διάρκεια του διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 1999/2000 (1/9/1999 έως 31/8/2000). 
 
 
 
DI15. Συνολικός Πληθυσμός Ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος που εξυπηρετεί κάθε 
βιβλιοθήκη. 

Μέλη ΔΕΠ + Ερευνητικό προσωπικό + Μεταπτυχιακοί Φοιτητές + 
Προπτυχιακοί φοιτητές  
Προτείνεται για λόγους ευκολίας και ακρίβειας, ο υπολογισμός μόνο των 
εισαγομένων φοιτητών ανά Ίδρυμα κάθε έτος. Έτσι ανά είδος ιδρύματος: 
- Πολυτεχνικές σχολές : Εισηχθέντες Πρωτοετείς Φοιτητές * 5 έτη 
- Λοιπά ΑΕΙ (τετραετούς φοίτησης) : Εισηχθέντες Πρωτοετείς Φοιτητές * 4 έτη 
- ΤΕΙ (τριετούς φοίτησης): Εισηχθέντες Πρωτοετείς Φοιτητές * 3 έτη 
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Η. INTERNATIONAL GUIDELINES FOR PERFORMANCE MEASUREMENT IN 

ACADEMIC LIBRARIES 
IFLA SECTION ON UNIVERSITY LIBRARIES 1996 

IFLA PUBLICATIONS #76 
 
 
Οι δείκτες απόδοσης της IFLA  που επικεντρώνονται στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, 
περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο δείκτες που μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις 
χώρες,φροντίζουν ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα είδη των 
Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, μικρές ή μεγάλες, αυτοματοποιημένες ή όχι, με ελεύθερη 
πρόσβαση ή χωρίς, και μετρούν την αποτελεσματικότητα, όχι την ικανότητα (κόστος-
αποτέλεσμα), Επικεντρώνονται σε δείκτες προορισμένους για τους χρήστες και 
overall indicators (για παράδειγμα ικανοποίηση των χρηστών αναφορικά με τις 
υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης), όπως επίσης και δείκτες για μεμονωμένες 
δραστηριότητες. 
 
Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες αλλάζουν και νέοι δείκτες απόδοσης θα έπρεπε να 
προστεθούν. Όλοι οι δείκτες δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις Βιβλιοθήκες 
και οι πιο χρήσιμοι, σύμφωνα με τις αποφάσεις των βιβλιοθηκών, θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται. Κάθε δείκτης προτίθεται να καθορίσει  είτε την ποιότητα της 
overall performance της βιβλιοθήκης είτε την ποιότητα για μια συγκεκριμένη 
δραστηριότητα ή υπηρεσία. Οι περισσσότεροι δείκτες προσαρμόζονται στα δεδομένα 
που διαχωρίζονται σύμφωνα με το είδος των χρηστών και τις θεματικές περιοχές της 
συλλογής. Υπάρχουν κάποες περιπτώσεις βέβαια που αυτές οι οδηγίες δεν μπορούν 
να εφαρμοστούν. Δεν υπολογίζουν την εξωτερική επίδραση των δραστηριοτήτων της 
βιβλιοθήκης, π.χ. τα αποτελέσματα της χρήσης της βιβλιοθήκης για ερευνητικούς 
λόγους. 
 
Σήμερα οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες σε όλον τον κόσμο αναγνωρίζουν την ανάγκη 
για αποτελεσματικά «εργαλεία διαχείρισης» . Οι βιβλιοθήκες σαν ιδρύματα παροχής 
υπηρεσιών, πρέπει να αποδείξουν  ότι χρησιμοποιούν τις πηγές που διαθέτουν για 
τον σωστό σκοπό και με τον καλύτερο τρόπο, ότι παρέχουν υψηλών προδιαγραφών 
υπηρεσίες. Βέβαια πρέπει να γνωρίζουμε τι εννοούμε με τον όρο ποιότητα. Ποιότητα 
σημαίνει καταλληλότητα για έναν σκοπό. Ο «σκοπός» μιας υπηρεσίας καθορίζεται 
από τους «πελάτες» της. Αυτό διαφαίνεται ξεκάθαρα από το ISO 8420, όπου η 
ποιότητα προσδιορίζεται ως «η συνολικότητα των στοιχείων και των 
χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, που βασίζονται στην ικανότητά 
τους να ικανοποιήσουν πραγματικές ή υποτιθέμενες ανάγκες». 
 
Η διαχείριση της ποιότητας συνίσταται σε: σχεδιασμό της ποιότητας, έλεγχο της 
ποιότητας και βελτίωση της ποιότητας. Ή με απλά λόγια, πρέπει να γνωρίζουμε: τί 
θέλουμε να κάνουμε, τί κάνουμε ήδη και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό που 
ήδη κάνουμε. Κάθε βιβλιοθήκη  χρειάζεται να καθορίζει την αποστολή και τους 
στόχους της. 
 
Ο σχεδιασμός της ποιότητας πρέπει να ακολουθείται από έλεγχο της ποιότητας. Μια 
μονάδα μέτρησης χρειάζεται να υποδεικνύει αν η βιβλιοθήκη ανταπεξέρχεται στον 
σχεδιασμό της, Τέτοια μονάδα είναι και το performance measurement 
Performance measurement σημαίνει την συλλογή στατιστικών και άλλων στοιχείων 
που περιγράφουν την απόδοση της βιβλιοθήκης και την ανάλυση αυτών των 
στοιχείων, με σκοπό την αξιολόγηση της απόδοσης. Ή, με άλλα λόγια, την σύγκριση 
ανάμεσα στο τί κάνει η βιβλιοθήκη (απόδοση) και στο τί στοχεύει να κάνει (αποστολή) 
και θέλει να επιτύχει (στόχοι). Η  απόδοση συνίσταται στον βαθμό που η βιβλιοθήκη 
επιτυχαίνει τους στόχους της, ιδιαίτερα όσον αφορά στις ανάγκες των χρηστών. Ένας 
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δείκτης απόδοσης είναι ένας συγκεκριμένος βαθμός που χρησιμοποιείται για να 
αξιολογήσει και να συγκρίνει την πορεία της βιβλιοθήκης προς την επίτευξη των 
στόχων της. 
 
Ένας δείκτης απόδοσης πρέπει να είναι κατάλληλος (έγκυρος) για το τι προορίζεται 
να κάνει. Πρέπει να είναι αξιόπιστος (ακριβής), να αποφεύγει την ασάφεια και να 
μπορεί να επαναπαραχθεί. Τα ίδια πράγματα πρέπει πάντα να μετριούνται με τον 
ίδιο τρόπο. Να βοηθά στην λήψη των αποφάσεων και να είναι πρακτικός (φιλικός 
προς τους χρήστες). 
 
Όταν ερμηνεύουμε την performance measurement, πρέπει πάντοτε να έχουμε 
υπ’όψη ότι: μία μοναδική εφαρμογή ενός δείκτη δείχνει μόνο την κατάσταση την 
παρούσα στιγμή. Ενδεχομένως να είναι απαραίτητο να το επαναλάβουμε, 
προκειμένου να κερδίσουμε έγκυρη πληροφόρηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
οι δείκτες αξιολογούν μόνο μία δραστηριότητα της βιλιοθήκης. Η χρησιμοποίηση 
περισσότερων δεικτών θα παρείχε μία πιο αξιόπιστη και λεπτομερή εικόνα της 
απόδοσης μιας υπηρεσίας. Η χρήση ενός δείκτη απόδοσης μπορεί να δείξει υψηλό ή 
χαμηλό δείκτη απόδοσης, αλλά διεξοδικότερη έρευνα πολλές φορές είναι απαραίτητη 
προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια. 
 
 
 
Κατηγορίες Δεικτών Απόδοσης 
 
 

Γενική Χρήση της Βιβλιοθήκης και Λειτουργίες 
 

1. Διείσδυση στο χώρο αγοράς 
2. Ώρες λειτουργίας συγκρινόμενες με την ζήτηση 

 
Ποιότητα της Συλλογής 
 

3. Εξειδικευμένες λίστες αντιστοίχισης (Expert Checklists) 
4. Χρήση της συλλογής 
5. Χρήση θεματικής συλλογής 
6. Υλικό σε αχρηστεία 

 
Ποιότητα του Καταλόγου 

 
7. Αναζήτηση γνωστού υλικού 
8. Θεματική αναζήτηση 

 
 
 

Διαθεσιμότητα του υλικού στην συλλογή 
 

9. Ταχύτητα προσκτήσεων 
10. Ταχύτητα επεξεργασίας των βιβλίων 
11. Διαθεσιμότητα 
12. Χρόνος παράδοσης υλικού 
13. Ταχύτητα  διαδανεισμού 
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Πληροφοριακές Υπηρεσίες 
 

14. Ποσοστό εκπλήρωσης πληροφοριακών ερωτήσεων 
 
Απομακρυσμένη Χρήση 
 

15. Απομακρυσμένες προσβάσεις ανά χρήστη 
 

Ικανοποίηση χρηστών 
 

16. Ικανοποίηση χρηστών  
17. Ικανοποίηση χρηστών με υπηρεσίες που προσφέρονται για απομακρυσμένη 

χρήση 
 
 
 
1. Διείσδυση στο χώρο αγοράς 
 
Ορισμός: η διείσδυση στον χώρο αγοράς προσδιορίζεται από την αναλογία των 
πιθανών χρηστών της βιβλιοθήκης,  που χρησιμοποιούν την βιβλιοθήκη στην 
πραγματικότητα. 
Υπάρχουν δύο μέθοδοι για τον υπολογισμό της διείσδυσης στο χώρο αγοράς, που 
διαφέρουν σε προσπάθεια και ακρίβεια: 
α. Σε βιβλιοθήκες όπου ο επικρατέστερος τρόπος χρήσης είναι ο δανεισμός 

τεκμηρίων, η ανάλυση μπορεί να βασιστεί στους ενεργούς χρήστες (π.χ., 
άτομα που έχουν δανειστεί το λιγότερο ένα τεκμήριο μέσα στον τελευταίο 
χρόνο) 

β. Αν άλλοι τρόποι χρήσης (π.χ. χρήση εντός του χώρου της βιβλιοθήκης) είναι 
σχετικοί με την βιβλιοθήκη, μία μελέτη χρηστών θα μπορούσε να 
δρομολογηθεί, αν και είναι πολύ χρονοβόρα 

 
2. Ώρες λειτουργίας συγκρινόμενες με την ζήτηση  
 
Ορισμός: ο δείκτης σχετίζεται με τον πραγματικό  αριθμό και την κατανομή των ωρών 

λειτουργίας σε συνδυασμό με τον αριθμό και την κατανομή των ωρών 
λειτουργίας που επιθυμούν οι χρήστες. 

Μέθοδος: Ρωτήστε ένα τυχαίο δείγμα της τάξεως των 200-300 πραγματικών 
χρηστών όταν μπαίνουν ή βγαίνουν από την βιβλιοθήκη για την γνώμη τους 
για τις ώρες λειτουργίας όπως είναι τώρα και όπως θα έπρεπε να είναι. 

Ερμηνεία και πιθανές λύσεις: Η βιβλιοθήκη πρέπει να αντιδράσει, έαν ένα ηψηλό 
ποσοστό χρηστών ζητά να αυξηθούν οι ώρες λειτουργίας 
 
 
3. Εξειδικευμένες λίστες αντιστοίχησης 
 
Ορισμός: Αυτός ο δείκτης δεν αξιολογεί την ποιότητα της συλλογής αναλύοντας το 
πόσο πολύ μπορεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών. 
Αντιθέτως, μία λίστα που έχει σχεδιαστεί απο ειδικούς ή από  μία ευρέως αποδεκτή 
βιβλιογραφία μπορεί να εφαρμοστεί σαν πρότυπο ποιότητας για την συλλογή της 
βιβλιοθήκης. 
Η ποιότητα της συλλογής ορίζεται εδώ ως το ποσοστό των τίτλων που 
περιλαμβάνονται σε μία εξειδικευμένη λίστα ή σε μία βιβλιογραφία που βρίσκεται 
στην κατοχή της βιβλιοθήκης. 
Στόχοι: Αυτός ο δείκτης στοχεύει στο να ανακάλυψει σε ποιο σημείο μπορεί να 
επακταθεί η βιβλιοθήκη, ανταποκρινόμενη στα κοινώς αποδεκτά πρότυπα. Αν και δεν 
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αναφέρει τίποτα για την αποδοχή της συλλογής από τους χρήστες, αυτός ο δείκτης 
μπορεί να αποκαλύψει την αναποτελεσματικότητα της πολιτικής διαχείρισης της 
συλλογής. Βοηθά στην αναθεώρηση της ανάπτυξης της συλλογής, έτσι ώστε ο 
προϋπολογισμός προσκτήσεων να δαπανάται αποτελεσματικά. 
Μέθοδος: Η επιλογή εξειδικευμένης λίστας ή της βιβλιογραφίας που πρόκειται να 
λειτουργήσει ως πρότυπο είναι μείζονος σημασίας για την αξιοπιστία της διαδικασίας 
αξιολόγησης. 
 
 
 
4. Χρήση της συλλογής 
 
Ορισμός: Χρήση της συλλογής ορίζεται ως η σχέση μεταξύ του αριθμού της χρήσης 
του υλικού μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ο συνολικός αριθμός του 
υλικού μέσα στην συλλογή. Η χρήση της συλλογής σε αυτόν τον δείκτη περιλαμβάνει 
και τον δανεισμό εκτός βιβλιοθήκης και τον δανεισμό μέσα σε αυτήν. 
Στόχοι: Αυτός ο δείκτης καθορίζει τον βαθμό της χρήσης της συλλογής, και κατά 
συνέπεια, την ποιότητα της συλλογής. Σε αντίθεση με την χρήση των εξειδικευμένων 
λιστών ή βιβλιογραφιών, η ποιότητα της συλλογής εδώ ορίζεται αναφορικά με την 
πραγματική ζήτηση από τους χρήστες. Αυτός ο δείκτης θα είναι πιο χρήσιμος για 
συλλογές τρέχουσας ερευνητικής ενημέρωσης. 
Μέθοδος: Για αυτόν τον δείκτη, πρέπει να συλλεχθούν τα παρακάτω δεδομένα: 

• Ο αριθμός δανεισμών σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
• Ο αριθμός της χρήσης των βιβλίων εντός του χώρου της βιβλιοθήκης για την 

ίδια χρονική περίοδο 
• Ο συνολικός αριθμός του υλικού στη συλλογή 

 
 
5. Χρήση θεματικής συλλογής 
  
Ορισμός: Το ποσοστό χρήσης μιάς θεματικής περιοχής είναι η σχέση ανάμεσα στην 
αναλογία του θέματος στην συλλογή, στην αναλογία  της ετήσιας εισροής και στην 
αναλογία του ετήσιου προϋπολογισμού που έχει δαπανηθεί για το συγκεκριμένο 
θέμα. Συναρτήσει αυτών των παραγόντων, μία θεματική περιοχή μπορεί να 
υπερχρησιμοποιείται ή να υποχρησιμοποιείται. 
Στόχοι: Αυτός ο δείκτης καθορίζει κατά πόσο η δέσμευση πηγών και η πολιτική 
προσκτήσεων ανταποκρίνοται στις ανάγκες των χρηστών. Έτσι η βιβλιοθήκη 
ανακαλύπτει αν δαπανά τα χρήματα στις σωστές μονογραφίες και στις  σωστές 
θεματικές περιοχές. 
 
 
6. Υλικό σε αχρηστεία 
 
Ορισμός: Αυτός ο δείκτης είναι το ποσοστό του υλικού της δανειστικής συλλογής που 
δεν έχουν δανειστεί μέσα σε συγκεκριμμένη χρονική περίοδο. 
Στόχοι: Αυτός ο δείκτης καθορίζει ποιο μέρος της δανειστικής συλλογής δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί με την έννοια του ότι δεν έχει δανειστεί. Περιορίζεται στην 
κυκλοφορία της δανειστικής συλλογής, καθώς θα ήταν σχεδόν αδύνατο να 
καταγραφεί η εσωτερική χρήση μεμονωμένου υλικού για μια μεγάλη χρονική περίοδο. 
Μέθοδος: Για αυτό το δείκτη πρέπει να συλλεχθούν τα παρακάτω δεδομένα: 

• Ο αριθμός των τεκμηρίων στο δανειστικό τμήμα 
• Ο αριθμός των τεκμηρίων στη δανειστικό τμήμα που δεν έχουν δανειστεί για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (από ένα ως πέντε χρόνια) 
 



Δείκτες Αποτίμησης Ποιότητας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

Νοέμβριος 2000 100 
 

 
 
7. Αναζήτηση γνωστού υλικού 
 
Ορισμός: Η αναλογία των τίτλων που αναζητεί ο χρήστης προς αυτά που υπάρχουν 
καταγεγραμμένα στον κατάλογο και τα οποία μπόρεσε να ανακτήσει ο χρήστης 
λέγεται ποσοστό επιτυχίας αναζήτησης γνωστού υλικού.  
Το ποσοστό επιτυχία εξαρτάται από τους παρακάτω δύο παράγοντες: 

• Την ικανότητα του χρήστη να χειρίζεται τον κατάλογο 
• Την ποιότητα του καταλόγου 

Στόχοι: Αυτός ο δείκτης καθορίζει την επιτυχία της βιβλιοθήκης στο να καταστήσουν 
τον κατάλογο ένα αποτελεσματικό εργαλείο ανεύρεσης και ενημέρωσης των χρηστών 
σχετικά με το πώς να βρουν έναν τίτλο. Κατά συνέπεια, ο δείκτης αυτός βοηθά στο 
να αποφασίσει κάποιος σε ποια σημεία χρειάζεται βελτίωση η εκπαίδευση. Ο δείκτης 
αυτός βοηθά στο να εξακριβωθεί αν: 

• ο κατάλογος είναι πλήρης 
• ο κατάλογος είναι ελαττωματικός (π.χ. αν λείπουν cross references που 

εμποδίζουν τους χρήστες στο να βρουν τους τίτλους που αναζητούν) 
• ένας ηλεκτρονικός κατάλογος παρουσιάζει τις πληροφορίες με τρόπο φιλικό 

προς το χρήστη (εντολές, οθόνες βοήθειας κλπ) 
 
 
8. Θεματική αναζήτηση 
 
Ορισμός: Αυτός ο δείκτης καθορίζει την αναλογία των τίτλων του θεματικού ή 
αλφαβητικού καταλόγου που ανταποκρίνονται στο θέμα του που αναζητά ο χρήστης. 
Στόχοι: Ο σκοπός αυτού του δείκτη είναι η αξιολόγηση της ποιότητας του καταλόγου 
και της ποιότητας της πληροφορίας του χρήστη από την αναλογία των επιτυχημένων 
αναζητήσεων. Μια θεματική αναζήτηση στους καταλόγους θεωρείται επιτυχημένη αν 
πληρούνται δύο κριτήρια: 

• Πρέπει να έχει υψηλό βαθμό ανάκλησης 
• Πρέπει να έχει υψηλό βαθμό ακρίβειας 

 
 
9. Ταχύτητα πρόσκτησεων 
 
Ορισμός: Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της έκδοσης ενός τίτλου (μονογραφία) και 
της ημέρας που παραλαμβάνεται από τη βιβλιοθήκη λέγεται ταχύτητα πρόσκτησης. Η 
ταχύτητα πρόσκτησης μπορεί να διαχωριστεί σε δύο μέρη: 

• Ταχύτητα παραγγελίας: η χρονική περίοδος μεταξύ της ημερομηνίας έκδοσης 
και της ημερομηνίας που γίνεται η παραγγελία από την πλευρά της 
βιβλιοθήκης 

• Ταχύτητα παράδοσης: η χρονική περίοδος μεταξύ της ημερομηνίας 
παραγγελίας του τίτλου και της ημέρας που αυτός παραλαμβάνεται από τη 
βιβλιοθήκη. 

Στόχος: Αυτός ο δείκτης καθορίζει την ετοιμότητα της βιβλιοθήκης στο να αντιδρά 
στην έκδοση του υλικού όπως και την ταχύτητα του προμηθευτή στην παράδοση του 
υλικού. 
 
 
 
10. Ταχύτητα επεξεργασίας βιβλίων 
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Ορισμός: Ο χρόνος μεταξύ της ημερομηνίας στην οποία γίνεται η παραλαβή του 
υλικού στη βιβλιοθήκη και της ημέρας που αυτό είναι διαθέσιμο στα ράφια και/ή στον 
κατάλογο λέγεται χρόνος επεξεργασίας. Αυτός ο δείκτης καθορίζει πόσο καλά έχει 
οργανώσει η βιβλιοθήκη τοθς σταθμούς εργασίας της. 
Στόχοι: Η ανάλυση του χρόνου επεξεργασίας των βιβλίων βοηθά στο να βρεθεί αν 
και που υπάρχει καθυστέρηση στο να είναι το υλικό διαθέσιμο στους χρήστες. Αυτή η 
μέτρηση στοχεύσει στο να βρεθεί αν υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στη διαχείριση 
των βιβλίων και πως να καταπολεμηθεί. 
 
 
11. Διαθεσιμότητα 
 
Ορισμός: Η διαθεσιμότητα ασχολείται με την ισορροπία της προσφοράς και ζήτησης 
του υλικού της βιβλιοθήκης. Ορίζεται σαν η αναλογία του υλικού που ζητείται από το 
χρήστη το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιβλιοθήκη (συμπεριλμβανομένης 
και της φωτοτύπησης) ή που μπορεί να μεταφερθεί εκτός βιβλιοθήκης. 
Στόχοι: Η ανάλυση της διαθεσιμότητας στοχεύει στο να βρεθεί ο βαθμός κατά τον 
οποίο η βιβλιοθήκη προσφέρει στους χρήστες της το υλικό που επιθυμούν. Βοηθά 
στην ανάλυση του κατά πόσο: 

• οι τίτλοι στη συλλογή έχουν επιλεγεί ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών 
• υπάρχει επαρκές απόθεμα πολλαπλών αντιγράφων από το συχνά 

χρησιμοποιούμενο υλικό 
• όλα το υλικό που έχει προσκτηθεί έχει καταλογογραφηθεί 
• οι κατάλογοι είναι εύκολοι στη χρήση 

Η διαθεσιμότητα είναι πολύ σημαντικός δείκτης της απόδοσης μιας βιβλιοθήκης 
επειδή η γνώμη που σχηματίζει ένας χρήστης για μια βιβλιοθήκη εξαρτάται από τη 
διαθεσιμότητα του υλικού που αναζητούν.  
 
 
12. Χρόνος παράδοσης υλικού 
 
Ορισμός: Η παράδοση του υλικού καθορίζει το μέσο χρόνο μεταξύ της στιγμής που 
ένας χρήστης ξεκινά τις απαραίτητες διαδικασίες για δανεισμό υλικού και της στιγμής 
που το υλικό επιστρέφεται ή είναι διαθέσιμο γαι δανεισμό. Αυτός ο δείκτης πρέπει να 
εφαρμοστεί μόνο για διαδικασίες παράδοσης μέσα στη βιβλιοθήκη. Δεν είναι 
κατάλληλος για μέτρηση της ποιότητας παράδοσης υλικού από άλλες βιβλιοθήκες ή 
κέντρα παροχής υλικού.  
Στόχοι: Ο συχνός έλεγχος της παράδοσης υλικού βοηθά στον εντοπισμό και 
απαλοιφή των δυσκολιών που εμποδίζουν το χρήστη από το να παραλάβει το υλικό 
που επιθυμεί στο μικρότερο δυνατό χρόνο. 
 
 
 
 
13. Ταχύτητα διαδανεισμού 
 
Ορισμός: Η αποτελεσματικότητα της παροχής υλικού μέσω διαδανεισμού μπορεί να 
περιγραφεί από πολλούς δείκτες όπως ταχύτητα, κάλυψη και κόστος. Παρόλο που το 
κόστος πρέπει να ληφθεί υπ’όψη, προτείνεται σαν κύριος δείκτης να είναι το 
ποσοστό επτυχίας που ορίζεται σαν το ποσοστό (%) των εγγράφων που ζητούνται 
μέσω εγχώριου ή διεθνούς διαδανεισμού που παρέχονται (διαθεσιμότητα) μέσα σε 
συγκεκριμμένη χρονική περίοδο, όπως για παράδειγμα 7, 14, 21 ή 21+ μέρες. 
Στόχοι: Είναι επιθυμητή η ανάπτυξη διαδικασιών παρακολούθησης της 
αποτελεσματικότητας πρόσκτησης υλικού από άλλες πηγές. Επιπλέον, είναι 
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ουσιαστικής σημασίας η τυποποίηση αυτών των διαδικασιών ώστε να μπορούν οι 
βιβλιοθήκες να συγκρίνουν τα αποτελέσματά τους. Η εδραίωση ενός ποσοστού 
επιτυχίας, σαν ο κρίσιμος δείκτης απόδοσης, θα καταστήσει κάτι τέτοιο εφικτό ενώ 
ταυτόχρονα θα λειτουργεί και σαν ενθάρρυνση βελτίωσης των standards των 
βιβλιοθηκονόμων.  
 
 
14. Ποσοστό εκπλήρωσης πληροφοριακών ερωτήσεων 
 
Ορισμός: Αυτός ο δείκτης ορίζει το ποσοστό δοκιμαστικών ερωτήσεων που 
απαντούνται σωστά από το προσωπικό. Πρόκειται για πληροφοριακές ερωτήσεις 
που μπορούν να απαντηθούν με μικρές, ευθείες και μή διφορούμενες απαντήσεις 
που μπορούν εύκολα να απαντηθούν σαν σωστές ή λάθος. Πιθανές «γκρίζες 
περιοχές» σχετικά με το βαθμό ευστάθειας ή πληρότητας πρέπει να αποφευχθούν 
όσο το δυνατό περισσότερο ή να κατηγοριοποιηθούν εκ των προτέρων. 
Κατευθυντήριες ερωτήσεις - directions (π.χ. που μπορεί να βρεθεί μια συγκεκριμμένη 
βιβλιογραφία) δεν θεωρούνται ερωτήσεις  πληροφόρησης. 
Στόχοι: Μια βιβλιοθήκη ή πληροφοριακό ίδρυμα κατηγοριοποιείται σαν 
πληροφοριακή οργάνωση της οποίας ο πρωταρχικός στόχος είναι να παρέχει 
ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες της. Καθώς η υπηρεσία πληροφόρησης είναι 
πρωταρχικής σημασίας στις περισσότερες βιβλιοθήκες αναγνωρίζεται σαν μια 
υπηρεία της οποίας το κόστος λειτουργίας είναι υψηλό λόγω της διάθεσης 
επαγγελματιών σαν προσωπικό και της διαθεσιμότητας και πρόσβασης σε πλήθος 
βιβλιογραφικών πηγών (έντυπες και μή, τοπικές ή συγκεντρωμένες σε ένα σημείο). 
Γι’αυτό το λόγο, είναι σημαντικό να αξιολογούνται οι υπηρεσίες πληροφόρησης με 
ποιοτικές αλλά και ποσοτικές μεθόδους. 
 
 
15. Απομακρυσμένες προσβάσεις ανά χρήστη 
 
Ορισμός: Αυτός ο δείκτης συσχετίζει τον αριθμό των απομακρυσμένων χρήσεων από 
μέλη της κύριας ομάδας χρηστών κατά τη διάρκεια ενός χρόνου με την κύρια ομάδα 
χρηστών. 
Σχετικά με αυτό το δείκτη η απομακρυσμένη χρήση ορίζεται ώς χρήση των 
υπηρεσιών που προσφέρονται από τη βιβλιοθήκη στο δίκτυο (π.χ OPAC, βάσεις 
δεδομένων σε CD-ROM, ηλεκτρονικές εκδόσεις, γενικές πληροφορίες κλπ) από 
σημεία πρόσβασης έξω από τη βιβλιοθήκη ή από τα παραρτήματά της. Δεν 
περιλαμβάνει τηλεφωνικές κλήσεις ή fax. 
Στόχος: Αυτός ο δείκτης ορίζει το ποσοστό κατά το οποίο είναι διαθέσιμες οι 
υπηρεσίες της βιβλιοθήκης για απομακρυσμένη προόσβαση που χρησιμοποιούνται 
από την κύρια  ομάδα χρηστών. Μόνο υψηλώς αυτοματοοπιημένες βιβλιοθήκες με 
παρόμοια δικτυακά συστήματα που παρέχουν επαρκή στατιστικά στοιχεία μπορούν 
να συγκριθούν. 
Μέθοδος: η μέθοδος εξαρτάται από τα στατιστικά του δικτυακού συστήματος. 
Μέθοδος 1: Για αυτή τη μέθοδο τα στατιστικά του δικτύου πρέπει να κρατούν 
πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές των χρηστών και πρέπει να μπορούν να 
ξεχωρίζουν τα σημεία πρόσβασης μεταξύ τους 

• μέσα στη βιβλιοθήκη (συμπεριλαμβανομένων και των παραρτημάτων της 
βιβλιοθήκης) 

• έξω από τη βιβλιοθήκη, αλλά που να ανήκουν στο δίκτυο του ιδρύματος 
• έξω από το δίκτυο του ιδρύματος 

Μέθοδος 2: Ένα ερωτηματολόγιο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προσφέρεται σε ένα 
δείγμα απομακρυσμένων χρηστών και τους ζητά: 

• το status του χρήστη (μέλος του ιδρύματος;) 
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• κοινό στο οποίο απευθύνεται (π.χ., προπτυχιακοί, μέλη ΔΕΠ, προσωπικό, 
κτλ) 

Και οι δύο οι μέθοδοι μπορούν ανα χρησιμοποιηθούν για να αποφασιστεί η 
απομακρυσμένη χρήση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, π.χ. 

• OPAC (κατάλογος πρόσβασης του κοινού) 
• Βάσεις δεδομένων σε CD-ROM 
• Υπηρεσίες παράδοσης υλικού. 

 
 
16. Ικανοποίηση χρηστών 
 
Δύο επίπεδα ικανοποίησης των χρηστών μπορούν να υπολογιστούν: 

1. Γενική ικανοποίηση των χρηστών, η οποία αξιολογεί τις υπηρεσίες της 
βιβλιοθήκης σαν σύνολο 

2. Ικανοποίηση των χρηστών για μεμονωμένες υπηρεσίες ή μέρη αυτών των 
υπηρεσιών, για παράδειγμα ώρες λειτουργίας ή υπηρεσίες των 
βιβλιοθηκονόμων 

Ορισμός: Η ικανοποίηση των χρηστών είναι ένας υποκειμενικός εξωγενής 
παράγοντας που αντικατοπτρίζει την ποιότητα σε όλες τις διαστάσεις των υπηρεσιών 
της βιβλιοθήκης σαν σύνολο ή σε συγκεκριμένους τομείς των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. 
Ικανοποίηση των χρηστών ορίζεται ως το ποσοστό που δίνεται από τους χρήστες σε 
μία κλίμακα του πέντε και εκτείνεται από καθόλου ικανοποιητική έως πολύ 
ικανοποιητική, εκφράζοντας την αντίληψή τους για τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης σαν 
σύνολο ή για συγκεκριμένα μέρη των υπηρεσιών που προσφέρονται από την 
βιβλιοθήκη. 
Στόχοι: Δεδομένου του ότι χρησιμοποιούνται πανομοιότυπες μελέτες και 
παρεμφερείς διαδικασίες και χρονικές περίοδοι, τα αποτελέσματα των μελετών για 
την ικανοποίηση των χρηστών σε διαφορετικές βιβλιοθήκες μπορούν να συγκριθούν. 
Στην περίπτωση των μεμονωμένων υπηρεσιών, οι συγκρίσεις είναι εφικτές μόνο όταν 
λαμβάνονται υπόψη τοπικές διαφορές στους τομείς των υπηρεσιών, του 
προσωπικού, των διαδικασιών, κτλ. Οι συγκρίσεις μεταξύ των βιβλιοθηκών 
δυσχεραίνονται από το γεγονός ότι το ποσοστό της ποιότητας των υπηρεσιών 
εξαρτάται από τις προσωπικές προσδοκίες του κάθε χρήστη. Όσο υψηλότερη είναι η 
ποιότητα των υπηρεσιών, με τις οποίες είναι οικείος ο χρήστης, τόσο δυσκολότερο 
είναι να ανταπεξέλθει η βιβλιοθήκη στις προσδοκίες του. 
17. Ικανοποίηση χρηστών με υπηρεσίες που προσφέρονται για απομακρυσμένη 
χρήση  
 
Ορισμός: Αυτός ο δείκτης δείχνει το ποσοστό της ικανοποίησης των χρηστών  με τις 
υπηρεσίες της βιβλιοθήκης που προσφέρονται για απομακρυσμένη χρήση. 
Στόχοι: Να αξιολογηθεί σε ποιο βαθμό οι απομακρυσμένοι χρήστες είναι 
ικανοποιημένοι με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Όλες οι βιβλιοθήκες που παρέχουν 
απομακρυσμένη πρόσβαση, πρέπει να κάνουν χρήση αυτού του δείκτη επειδή τους 
δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα για το μέχρι σε ποιο σημείο δικαιολογείται μία λογική 
οικονομική επένδυση τέτοιου είδους. Οι συγκρίσεις με άλλες βιβλιοθήκες βασίζονται 
στην τυχόν ομοιότητα του συστήματος αυτοματοποίησης και στο φάσμα των 
υπηρεσιών που προσφέρονται. 
Μέθοδος: Μία αποστολή ερωτηματολογίου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προσφέρεται 
σε ένα δείγμα χρηστών στο σημείο εξόδου από την ηλεκτρονική υπηρεσία (logging 
off from the service) . Αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί (triggered) από το πρόγραμμα 
ελέγχου της πρόσβασης στο δίκτυο. Το ερωτηματολόγιο μπορεί να ρωτά για το κατά 
πόσο είναι ικανοποιημένοι, σύμφωνα με τα παρακάτω, σε μία κλίμακα  του πέντε: 

• Διάθεση του συστήματος 
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• Σταθερότητα στη επικοινωνία δεδομένων 
• Ευκολία στη διαδικασία εισόδου στο σύστημα (logon) 
• Ευκολία στη διαδικασία αναζήτησης 
• Χρόνος απάντησης 
• Δυνατότητες download και εκτύπωσης 
• Χρησιμότητα των οθονών βοήθειας (help screens) 
• Χρησιμότητα της βοήθειας του βιβλιοθηκονόμου (στην διάρκεια που είναι 

ανοιχτή η βιβλιοθήκη) 
• Εύρος των βάσεων δεδομένω και των υπηρεσιών που προσφέρονται 

Κάποια από αυτά τα κριτήρια μπορούν να διαφοροποιούνται από τις διαφορετικές 
υπηρεσίες που προσφέρονται για απομακρυσμένη χρήση (κατάλογος πρόσβασης 
του κοινού[OPAC], βάσεις δεδομένων σε CD-ROM, ηλεκτρονικές εκδόσεις, κτλ) 
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Θ. GUIDELINES FOR COLLEGE AND POLYTECHNIC LIBRARIES 
LIBRARY ASSOCIATION PUBLISHING U.K.  1990 

 
 

Aims and objectives of Libraries 
 
. To identify and provide access to literature and information services appropriate to the 
institution’s activities 
. To identify the resources required to support learning, teaching, and research, and to 
manage those made available to the benefit of the institution. 
. To establish an environment conducive to study which caters for multiple learning 
activities and for both individual and group learning 
. To liaise with departments, boards of study, students and management to maintain 
understanding of their needs, and to cooperate with other academic services and with 
administration to serve these needs 
. To teach students and staff how to use the library and the information sources and their 
parent discipline 
. To carry out appropriate research and development work in librarianship with the aim of 
improving the library service 
 

The educational context 
 
The library influences the learner-information interaction, supports staff and students, 
and improves the quality of educational experience. The library can support its 
institution best when closely integrated into the academic process. 
Chartered Librarians serve their organization through three related roles: 
. as library-information professionals, they collect, organize and exploit materials and 
retrieve information in response to user needs. 
. as educationalists, they teach people to use the library effectively, integrating its use 
with student learning and developing lifelong information skills for staff and students. 
. as managers they are responsible for the whole resource, and the service based upon 
it, for determing priorities in accordance with the institution’s objectives and for allocating 
resources rationally across all disciplines. 
 
 
 

The library in the institutional structure 
 
The library needs a sound operating environment to serve its institution. The better the 
links between the library and the institution, the more library staff understand and identify 
with corporate aim, and closer their involvement in debate and decision-making, the 
better the library can serve the institution, the more highly is regarded and used and the 
greater the value accruing to the organization.  Library staff need effective inter-personal 
links with colleagues throughout the institution, as well as a formal place in the 
organization structure. 
 
The library will be helped to serve the institution by being represented at senior 
management level, and enabled to contribute at intermediate levels. The Chief Librarian 
should be a member of the academic board and its major subcommittees in order that 
academic developments may be adequately served by the library. 
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Experience suggests that this scenario is best fulfilled when the library is established as 
a separate department, led by a chief librarian with the standing of a head of department 
or dean of faculty, responsible to the principal or his or her nominee on the management 
team. Many institutions find benefit in establishing organizational links between library, 
learning resources and public access computing services to provide a broad-based 
learning service in the institution. 
 

Services 
 
Opening hours 
Users need the library to be open during all teaching hours 
(i.e. 50-60 hours per week) and during normal office hours in vacation. Weekend service 
is often needed. 
Most stock should be available for loan to staff and students in quantities and for periods 
of time commensurate with their needs. Automation enhances flexibility and control of 
lending. If lending services are supported by photocopying facilities and a security 
system, then theft, defacement and over-retention of books may be reduced.  
 
References and enquiry services 
Users are entitled to prompt answers to any bona fide enquiry. Students rely upon library 
staff to assist them in identifying and securing study materials; as a corollary, library staff 
make a substantial contribution to student-centred learning programmes. 
Librarians may search for information in computerized databases, which effectively 
make the world’s literature available to enquirers. The cost of such services lies within 
the reach of all institutions. (edw gelame xa xa xa) 
 
External links 
As part of the nation’s library and information network the library will lend and receive 
material from other organizations to benefit its parent institution and the community. 
 
Current awareness and value added services 
Lists of new additions to library stock help to inform users of what is being purchased. 
The library can provide teaching staff and management with information about new 
publications and items of importance, based on a profile of their needs and interests. 
Library staff can add value to collections of published materials by maintaining 
customized files of information and cuttings and special indexes that focus on matters of 
concern to the parent institution. 
 
Study facilities 
Institutions should provide one study place per four students FTE in higher education 
and one study place per ten FTE 
 
Teaching library and information skills 
People should be able to trace information to assist them to solve both academic and 
everyday problems and keep themselves up to date.  All users should be taught how to 
use the library. Such teaching should be associated with other study skills. It should be 
subject and course orientated an should focus on the information itself not on using the 
library for its own sake. Liaison with other course teachers and integration with 
coursework is desirable. 
The broad aims of user education are: 
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. to help people to use library and other information resources, including computerized 
retrieval systems, and to provide experience of using them. 
. to contribute to personal and intellectual growth by developing such lifelong and 
transferable skills as decision making, alpha-numeracy, and problem solving, and to 
develop the individual’s ability to continue learning independently. 
. to enable people to research a problem, obtain and assess information, and present 
findings in a competent manner. 
 
Resources 
Information is provided for four groups of institutions. In higher education: polytechnics, 
other PCFC-funded institutions and Scottish central institutions. In further education: 
local authority managed institutions categorized as large (more than 2500 students fte) 
and small (less than 2500 students fte). In each group, the median the 75% percentile 
and the top of the range are given for each of three data sets: number of library books 
per student fte; students fte per library staff member FTE; library revenue funding per 
student FTE. 
Research shows that good libraries, properly resourced, well managed and integrated 
into the life and work of their institutions, enter an upward spiral of use and become 
more valuable to staff and students. Use increases and the organization derives benefit 
from its investment. Coversely, a poor library will experience a downward trend. 
 
Stock 
Certain broad principles govern stock development policies 
. the library should provide material at appropriate academic levels for all courses. 
. size of stock should be related to number of users and courses, level of work and 
methods of teaching and learning. 
. stock should support students in the first instance; it should reflect existing reading lists, 
and assist staff to prepare the next generation of reading lists 
. material should be reviewed continuously to ensure that it is relevant and up to date. 
Out of date material hinders learning and wastes space. 
 
Chartered librarians, working with teaching colleagues, should review stock acquisition 
policy in the light of changing needs, financial constraints, and the availability of 
computerized information sources. 
It is not the function of the library to obviate the need for students to buy books, or to 
provide sets of textbooks for class use. The library may need several copies of certain 
books , but it should not purchase any one title to the extent that students who require 
constant access to it do not need to purchase a personal copy. The aim of multiple copy 
provision is to ensure reasonable access to items in heavy demand. 
Departmental collections outside the library are undesirable. They may provide a short 
term service to a few people, but are rarely available to the whole institution. 
 
Selection of stock 
Chartered librarians are able to view the whole institution and so take account of 
development areas, overlap between departments, and gaps in collections. Factors to 
consider include differing costs from subject to subject , the relative costs of media, the 
balance between a wide range of titles and multiple copies, the needs of new and 
existing courses, and the use made of existing collections.  It is also necessary to 
consider the relative amounts of money devoted to purchasing materials for the 
institution’s own collections, and to buying access to information for example via online 
searches or inter-library loans. 
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Involving library staff in course planning allows sound estimates of library support 
requirements to be made. This is readily achieved if the chief librarian or his or her 
representative serves on course teams. 
 
Categories of stock 
.course support for students 
.course support for staff: assists teaching and course development; includes standard 
works, advanced texts, journals, and other materials 
. support to institutional management and administration: answers enquiries on 
developments in education, government, administration, the environment in which 
discipline operate. 
. reference material: includes directories, statistics, yearbooks, encyclopaedias and 
bibliographic tools. 
. other standard works: items which add to the quality of the collections, which are 
standard works in a field, or books to which users will wish to have access and which a 
library may be expected to own, though they may not serve any one course directly. 
 
Quantities of stock 
Professional experience suggests that stock levels should be related to number of users 
(staff and students FTE and overall) and to the breath of the institution’s course profile. 
Experience of the use made of libraries suggests that each member of the academic 
staff should be reckoned as equivalent to three students FTE. 
Table 1. Stock items per student FTE 
 Median 75 percentile Top of range 
Higher education:    
polytechnics 46 53 70 
Other PCFC 
institutions and 
Scottish Cis 

47 74 133 

Further education:    
Large colleges 
(>2500 students 
f.t.e.) 

12 17 54 

Small colleges 
(<2500 students 
f.t.e.) 

17 28 111 

 
Sources: Library Association, College and Polytechnic Library Survey; Council of 
Polytechnic Librarians, Annual Statitics, 1988-1989 
 
 
On this evidence the Library Association believes that higher education institutions view 
a point between the median and the 75 percentile as a target.  
A high proportion of the material should be of recent date.   
Actual proportions will vary with the subjects principally represented in the collections 
(higher in science and technology) and with the absolute size of the library (higher in 
smaller collections). 
 
Staff 
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Professional librarians work directly influences educational progress and requires 
understanding of courses and their objectives, academic expertise  and a partnership 
with teachers and senior management. 
The library is a substantial capital asset and may spend more on the revenue account 
than a faculty or a group of departments. 
Status and grading influence the quality of staff attracted to the institution, their access to 
information and decision making, their ability to function effectively, and their motivation.  
Other professional library staff should be set in a considered relationship to the chief 
librarian and to teaching colleagues in other departements of the institution. 
Paraprofessional library staff are also required, to provide specialist and clerical 
adninistrative support. 
 
The following criteria also influence the Library Association’s advice on staff numbers: 
. library staff, including a Chartered Librarian should be on duty whenever the library is 
open, at all sites 
. certain duties necessarily take place outside the library; staffing should be adequate to 
permit these to be undertaken without closing the library. 
. institutions with more than one library will require proportionately more staff 
. the library staff structure should offer a career path so that people may progress in 
responsibility, grade and salary as they gain experience 
. the need to ensure the safety of staff and the security of collections dictates that no 
member of staff should work alone in the library. 
 
Students FTE per library staff member FTE 
 Median 75 percentile Top of range 
Higher education:    
polytechnics 125 115 90 
Other PCFC 
institutions and 
Scottish Cis 

127 109 70 

Further education:    
Large colleges 
(>2500 students 
f.t.e.) 

470 329 161 

Small colleges 
(<2500 students 
f.t.e.) 

311 204 77 

 
 
 
 
 
 
 
On this evidence, the Library Association believes that higher education institutions 
should view a point between the median and the 75 percentile as a minimum target; in 
further education, the minimum target should be the 75 percentile and in larger 
institutions should exceed this level. The smaller the absolute numbers of staff, the 
higher is the proportion of professional staff required. 
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To satisfy these criteria, and to meet the demands imposed by evening and weekend 
opening, and holiday, sickness a minimum of four staff is needed to provide a library 
service in even the smallest organization, with four on each site in multi-site institutions. 
 
Staff development 
Staff development and training are required in four broad categories: 
. in service training geared to induction in the library and the institution, specific tasks, 
new equipment and developments 
. up-dating on developments in librarianship. This can rarely be offered within the 
institution and implies attendance of short courses and conferences, involvement in 
professional activity, and visits to other libraries. 
. substantial mid-career education, for example in management or information 
technology. 
. opportunity within normal duties to develop and demonstrate enhanced competence. 
 
 
FUNDING 
Principles 
 
Library funding means the funds available for materials services, minor equipment and 
stationery, maintenance an so on. Salaries, capital and such overheads as telephones 
are excluded. 
The number of potential users is the major variable affecting libraries.  Funding should 
be related principally to numbers of students and teaching staff FTE with each of the 
latter equated to three students experience showing this to be fair reflection of the load 
staff place on library services. 
Institutions with a large number of part-time students may need to provide more funds 
per student FTE. Other factors include book and journal prices, inflation, level of work, 
and teaching and learning styles. Additional subjects or courses rquire start-up funding 
and a permanent increase in library funding.  In multi-site  libraries, funding should 
recognize that duplication of some material and equipment is unavoidable. 
As much as 75% of the library’s revenue funds may be committed to fixed and semi-
fixed costs, such as journal subscriptions, equipment maintenance etc. 
New libraries need special funding to enable them to reach a viable size, preferably 
within five years. 
 
Recommended funding levels. 
 
Library revenue (sterling per student FTE per annum) 
 
Higher education:    
 Median 75 percentile Top of range 
polytechnics 65 79 124 
Other PCFC 
institutions and 
Scottish Cis 

53 70 82 

Further education:    
Large colleges 
(>2500 students 
f.t.e.) 

9 14 34 
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Small colleges 
(<2500 students 
f.t.e.) 

10 17 78 

 
 
 
 
 
 
Library Association believes that higher education institutions should view a point 
between the median and the 75 percentile as a minimum target; in further education the 
minimum target should be the 75 percentile and in larger institutions  should exceed the 
present value of this level. 
 
The table below illustrates typical expenditure headings and the proportions  of 
expenditure frequently devoted to each heading; local circumstances may cause these 
to be exceeded in individual institutions 
 
 
Sample library expenditure pattern 
Category of expenditure Percentage of all library expenditure 
A Books 25 – 75 
B Audio – visual materials 5 – 15 
C Journals 25 – 66 
D Inter – library loans 3 – 10 
E Online database searching 3 – 15 
F Catalogue or automated system  5 – 20 
G Stationery and equipment 5 – 20 
H Maintenance and repair 5 – 10 
By derivation from the above:  
Library materials =  A + B + C 
Information services =  D + E + F 
Running costs =  G + H 
and  
Fixed and semi-fixed costs =  C + F + G + H 
‘Free budget’ A + B + D + E 
 
Note 
Individual libraries may spend in all, or only a few of these categories,  and some may 
spend in categories not listed here. The percentages are merely broad band indicators, 
and are not intended to sum to 100. 
 
A=books  
B=A/V 
C=journals  
D=ILL 
E=online databases 
F=catalogue/OPAC 
G=equipment 
H=maintainance 
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The library plays a part in the institution’s income generating activity; it supports staff 
engaged upon research and consultancy work, and its quality may be decisive in 
attracting contacts. The library should receive an appropriate share of such income in 
order that it may support institutional research without detriment to its core services to 
teaching and learning, and institutions should build a library element into bids for 
research and consultancy funds. 
Libraries which are resourced above subsistence levels may be able to generate income 
directly by extending access to facilities and services to external users, selling value 
added services and carrying out research. These activities are valuable, but should not 
be undertaken at the expense of service to the primary user population. 
BUILDINGS, SPACE AND EQUIPMENT 
 
Key values for library design 
Basic information to support outline planning is provided below. Sources of data are 
acknowledged; where two or more sources differ, all are given.  All sources emphasize 
that local circumstances may affect decisions in individual institutions. It is unlikely that a 
library with adequate stock, staff, services and reader space can be provided in less 
than 500 square meters. 
 
Total library area 
 
 Advanced FE (DES): 
  90%+  advanced work = 328 m2 + (1.00 - 0.42 m2 per f.t.e.) 
  60 – 90% advanced work = 270 m2 + (0.76 - 0.42 m2 per f.t.e.) 
  30 – 60% advanced work = 227 m2 + (0.59 - 0.42 m2 per f.t.e.) 
 
 Non-advanced FE, tertiary, and sixth form (DES): 
 
 Higher education (Library Association): 
  1 seat per 4 students f.t.e. 
 Further education (Library Association): 
  1 seat per 10 students f.t.e. 
 Advanced FE (DES): 
  90%+  advanced work = 1 seat per 7 students f.t.e 
  60 – 90% advanced work = 1 seat per 8 students f.t.e 
  30 – 60% advanced work = 1 seat per 9 students f.t.e 
 Non-advanced FE, tertiary, and sixth form (DES): 
  1 seat per 10 studetns f.t.e.  
 All institutions (NATFHE): 
  from 1 seat per 4 students f.t.e. to 1 seat per 8 students f.t.e 
 
 
Study space 
 
3 m2 per space (NAFTHE); 2.2 m2 per space (DES). 
 
 
Service counter and entrance space 
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30 m2 minimum (NAFTHE) 
 
 
Workroom 
 
20 m2 minimum (actual size dependsupon members of library staff) (NAFTHE) 
 
 
Teaching rooms for library and information skills (for 25 students) 
 
40 m2 each (NAFTHE); 42 – 56 m2 divisible (DES) 
 
 
Book storage (per 1,000 volumes) 
 
8.5 m2 (NAFTHE); 10 m2 (Library Association) 
 
 
Journal Storage (per 1,000 volumes) 
 
8.5 m2 (NAFTHE); 10 m2 (Library Association) 
 
 
Journal display (per 100 titles) 
 
9 m2 (Library Association) 
 
 
General circulation space 
 
25% in addition to total committed space (DES); 30 m2 minimum (NAFTHE) 
 
 
Chief librarian’s office 
 
25 m2 (NAFTHE) 
 
 
Deputy librarian’s office 
 
20 m2 (NAFTHE) 
 
 
Other professional staff 
 
10 m2 each (NAFTHE) 
 
 
Lighting 
 
400 – 600 lux (Illuminating Engineering Society); 540 lux (Metcalf) 
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Limiting glare index 
 
16 – 19 (Thompson) 
 
 
Environmental temperature 
 
20 – 22 oC (Metcalf, Thompson) 
 
 
Environmental relative humidity 
 
50 – 55% (Metacalf, Thompson) 
 
 
Background noise level 
 
45 decibels (Metcalf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Δείκτες Αποτίμησης Ποιότητας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

 115

Ι. ACRL (American College and Research Library) STANDARDS 
 

STANDARDS FOR COLLEGE LIBRARIES 
The final version, approved January 2000 

 
 

Αυτά τα πρότυπα απευθύνονται σε βιβλιοθήκες που υποστηρίζουν Ακαδημαϊκά 
προγράμμματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα προηγούμενα πρότυπα 
βασίζονταν εν μέρει σε προγράμματα  και σε εισερχόμενες πηγές (inputs), όπως 
οικονομική ενίσχυση, χώρος, υλικό και δραστηριότητες του προσωπικού. Αυτά τα νέα 
πρότυπα εξακολουθούν να θεωρούνται εισερχόμενα (inputs), αλλά επίσης λαμβάνονται 
υπ’ όψη και τα εξερχόμενα (outputs και outcomes). 
 
Εισερχόμενα (inputs) θεωρούνται γενικά το raw material ενός προγράμματος της 
βιβλιοθήκης-τα κονδύλια, ο χώρος, η συλλογή, ο εξοπλισμός και το προσωπικό, μέσω 
του οποίου μπορεί να λειτουργήσει ένα πρόγραμμα. 
 
Τα εξερχόμενα (outputs) καθορίζουν την ποσότητα της δουλειάς που έχει γίνει, π.χ. ο 
αριθμός των βιβλίων που έχουν κυκλοφορήσει, ο αριθμός των πληροφοριακών 
ερωτήσεων που έχουν απαντηθεί. 
 
Οι συνέπειες  (outcomes) είναι οι τρόποι με τους οποίους αλλάζουν οι χρήστες της 
βιβλιοθήκης, σαν αποτέλεσμα της επαφής τους με τις πηγές και τα προγράμματα της 
βιβλιοθήκης. 
 
Αυτά τα πρότυπα παρέχουν εξίσου ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση  για τον 
καθορισμό της αποτελεσματικότητας μιας βιβλιοθήκης και των βιβλιοθηκονόμων της. 
Υποστηρίζουν τη χρήση της μέτρησης των input, output και outcome στο περιεχόμενο 
της περιγραφής των στόχων του ιδρύματος. Εναθαρρύνουν την σύγκριση αυτών των 
μέτρων με αυτές των αντίστοιχων ιδρυμάτων. Παρέχουν αναφορές «σωστής πρακτικής» 
της βιβλιοθήκης και προτείνουν λύσεις να καθορίσουν αυτήν την πρακτική στο 
περιεχόμενο των προτεραιοτήτων του ιδρύματος. 
 
Σημεία σύγκρισης με αντίστοιχα ιδρύματα 
Εισερχόμενα μέτρα (input measures) 

• Σχέση των τόμων συγκρινόμενη με τον συνολικό αριθμό φοιτητών (προπτυχιακοί 
και μεταπτυχιακοί) και FTE του τμήματος 

• Σχέση των τόμων που προστίθενται κάθε χρόνο συγκρινόμενη με τον συνολικό 
αριθμό φοιτητών και FTE του τμήματος 

• Σχέση δαπανών υλικού/πηγών πληροφόρησης με τον συνολικό αριθμό φοιτητών 
και FTE του τμήματος 

• Ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού που δαπανάται στις επόμενες τρεις 
κατηγορίες: 

1. υλικό/πηγές πληροφόρησης, κατηγοροιοποιημένα σε έντυπα, 
μικροφόρμες και ηλεκτρονική μορφή 

2. προσωπικό (συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής της βιβλιοθήκης) και 
δαπάνες από εργασία φοιτητών, από τον κρατικό προϋπολογισμό, εάν 
υπάρχει, και έξοδα από εξωτερικές πηγές. Όταν αποφασίζονται οι 
δαπάνες του προσωπικού, πρέπει να ληφθεί υπ’όψη συγκρινόμενο 
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προσωπικό (π.χ., να περιλαμβάνει ή να αποκλείει μέσα, συστήματα ή 
προσωπικό ανάπτυξης) 

3. όλα τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα (ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί 
για να περιληφθούν οι ίδιες κατηγορίες, π.χ. υποδομή δικτύου, 
εξοπλισμός, κτλ) 

• Σχέση του FTE του προσωπικού της βιβλιοθήκης σε συνδυασμό με τους 
φοιτητές και FTE του  τμήματος 

• Σχέση του χώρου της βιβλιοθήκης (σε τετραγωνικά μέτρα) σε συνδυασμό με τους 
φοιτητές και FTE του  τμήματος 

• Σχέση του αριθμού των φοιτητών που παρακολοθούν τα σεμινάρια ενημέρωσης 
στην βιβλιοθήκη με τον συνολικό αριθμό των φοιτητών στον οποίο απευθύνονται. 

• Σχέση των καθισμάτων στη βιβλιοθήκη σε συνδυασμό με τους φοιτητές και FTE 
του  τμήματος 

• Σχέση με τους σταθμούς εργασίας σε συνδυασμό με τους φοιτητές και FTE του  
τμήματος 

 
Προτεινόμενα σημεία σύγκρισης: 
Εξερχόμενα μέτρα (output measures) 
• Σχέση της κυκλοφορίας (μη συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων) σε 

συνδυασμό με τους φοιτητές και FTE του  τμήματος 
• Σχέση των αιτήσεων διαδανεισμού σε συνδυασμό με τους φοιτητές και FTE του  

τμήματος (μπορεί να χωριστεί σε βιβλία και σε ανάτυπα) 
• Σχέση του διαδανεισμού με τον δανεισμό  
• Χρόνος διαδανεισμού/παράδοσης εγγράφων, ποσοστό εκπλήρωσης, και κόστος 

μονάδας 
• Χρόνος διαδανεισμού/παράδοσης εγγράφων, ποσοστό εκπλήρωσης, και κόστος 

μονάδας για τον δανεισμό του ήδη δανεισμένου βιβλίου 
• Σχέση πληροφοριακών ερωτήσεων (δειγματοληψία εβδομάδας) σε συνδυασμό 

με τους φοιτητές και FTE του  τμήματος 
 
Αξιολόγηση σχεδιασμού και outcomes 
 
Σχεδιασμός 
 
Η βιβλιοθήκη πρέπει να έχει μία περιγραφή της αποστολής και τον στόχων της για 
να υπηρετεί σαν πλαίσιο για τις δραστηριότητές της. Ο καθορισμός της ποιότητας και 
της αποτελεσματικότητας της βιβλιοθήκης θα πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένος με 
με τους συγκεκριμένους στόχους και την αποστολή του ιδρύματος. Προκειμένου να 
εντάξει τα προγράμματά της και τις υπηρεσίες της στη δομή του ιδρύματος, η 
βιβλιοθήκη πρέπει να εμπλακεί στη διαδιακασία του overall σχεδιασμού. 
 
Αξιολόγηση 
 
Η περιεκτική  αξιολόγηση απαιτεί την ανάμειξη όλων των κατηγοριών των χρηστών 
της βιβλιοθήκης. Η επιλογή της πελατείας που θα αποτελέσει αντικείμενο  μελέτης  
και οι ερωτήσεις που θα διατυπωθούν, θα πρέπει να γίνουν από τον administrator 
και από το προσωπικό της βιβλιοθήκης, με την βοήθεια μια κατάλληλης 
συμβουλευτικής επιτροπής. Οι χρήστες της βιβλιοθήκης πρέπει να ενθαρρυνθούν 
για να προσφέρουν επώνυμα ή ανώνυμα σχόλια και προτάσεις. 
Τυπικά εργαλεία αξιολόγησης θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν και τα παρακάτω: 
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• Γενικές μελέτες γνώσεων της βιβλιοθήκης  που προσφέρονται στους 

νεοεισαχθέντες φοιτητές, επαναπροσφέρονται στο μέσο των Ακαδημαϊκών 
σπουδών τους και τέλος λίγο πριν την αποφοίτησή τους, για να καθοριστεί 
και να αξιολογηθεί εάν το πρόγραμμα της βιβλιοθήκης σχετικά με την 
ενημέρωση για το πρόγραμμα σπουδών θα οδηγήσει σε πιο καταρτισμένους 
και ενημερωμένους φοιτητές 

 
• Λίστες ελέγχου αξιολόγησης για τους βιβλιοθηκονόμους και σεμιναριακή 

επιμόρφωση για την συγκέντρωση του feedback από τους φοιτητές, από 
άλλους συναδέλφους και την μέλη της διδακτικής κοινότητας. 

 
 
• Επικέντρωση σε φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, προσωπικό και συλλόγους αποφοίτων 

που καλούνται να παραθέσουν τις εμπειρίες τους, χρησιμοποιώντας κάποιες 
πηγές πληροφόρησης σε ένα χρονικό διάστημα 

 
• Περιλήψεις συγκεκριμένων βιβλιοθηκονομικών και πληροφοριακών 

υπηρεσιών και /ή λειτουργιών. 
 

 
Η τελευταία χρονιά που η ACRL έβγαλε πίνακες σύγκρισης για τις ακαδημαικές 
βιβλιοθήκες ήταν το 1975 (πίνακας στην επόμενη σελίδα).  Τώρα πλέον προτείνει 
ότι οι βιβλιοθήκες θα πρέπει να επιλέγουν να συγκρίνονται με άλλες αντίστοιχου 
δυναμικού. 
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ACRL STANDARDS  1975 

 
FORMULA A 
 
The formula for calculating the number of relevant print volumes (or microform volume-
equivalents) to which the library should provide prompt access is as follows (to be 
calculated cumulatively): 
 

1. Basic Collection       85,000 vols. 
2. Allowance per FTE Faculty Member    100  vols. 
3. Allowance per FTE Student     15  vols.  
4. Allowance per Undergraduate Major or Minor Field * 350  vols. 
5. Allowance per Masters  Field, When No Higher Degree is 

offered in the Field*      6,000  vols. 
6. Allowance per Masters  Field, When a Higher Degree is 

offered in the Field*      3,000  vols. 
7. Allowance per 6th-year Specialist Degree Field*  6,000  vols. 
8. Allowance per Doctoral Field *    25,000 vols. 

 
A “volume” is defined as a physical unit of any printed, typewritten, handwritten, 
mimeographed, or processed work contained in one binding or portfolio, hardbound or 
paperbound, which has been cataloged, classified, and/or otherwise prepared for use. 
For purposes of this calculation microform holdings should be included by converting 
them to volume-equivalents. The number of volume-equivalents held in microform 
should be determined either by actual count or by an averaging formula which considers 
each reel of microform as one, and five pieces of any other microformat as one volume-
equivalent. 
 
Libraries which can provide promptly 100 percent as many volumes or volume-
equivalents as are called for in this formula shall, in the matter of quantity, be graded A. 
From 80 – 99 percent shall be graded B; from 65 – 79 percent shall be graded C; and 
from 50 – 64 percent shall be graded D. 
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