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Περίληψη

Οι βιβλιοθήκες ανταποκρινόμενες στις σύγχρονες τεχνικές του μάνατζμεντ για όλο
και καλύτερη ποιότητα, εφαρμόζουν τεχνικές αξιολόγησης οι οποίες κατά κανόνα
παρέχουν δείκτες μέτρησης και βελτίωσης της απόδοσης των διοικήσεων. Τα
τελευταία χρόνια η ποιότητα στις βιβλιοθήκες απασχολεί τους επιστήμονες της
πληροφόρησης ως πρωταρχικό στοιχείο επιβίωσης τους αλλά και ικανοποίησης των
χρηστών τους. Η ΕΕ από την πλευρά της στηρίζει μέσα από προγράμματα και ad hoc
πρωτοβουλίες τις βιβλιοθήκες.
Η εργασία παρουσιάζει τις πολιτικές της ΕΕ σχετικά με τις βιβλιοθήκες, κάνει μια
βιβλιογραφική επισκόπηση στις έννοιες της ποιότητας και ικανοποίησης των
χρηστών και περιγράφει καλές πρακτικές παροχής υπηρεσιών που συναντάμε σε
ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες. Στη συνέχεια εξετάζεται το παράδειγμα των παιδικών
βιβλιοθηκών του Δήμου Καλαμαριάς, με σκοπό να εντοπιστούν τα στοιχεία
διοικητικής πρακτικής που πιθανόν εφαρμόζονται, τα ευρωπαϊκά προγράμματα στα
οποία έχει συμμετάσχει αλλά και να διερευνηθεί η ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών τους. Για το σκοπό αυτό έγινε μέτρηση ικανοποίησης των χρηστών με
χρήση του LibQual+® καθώς και συνεντεύξεις σε δύο υπεύθυνους της διοίκησης
αλλά και τη διευθύντρια των δημοτικών βιβλιοθηκών της Στουτγάρδης.
Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι χρήστες είναι σε γενικές γραμμές ικανοποιημένοι
και πώς θα ήθελαν περισσότερους διαθέσιμους χώρους για μελέτη και υπηρεσίες
μέσω του διαδικτύου. Η ποιοτική έρευνα κατέδειξε πώς η διοίκηση κρίνει
ικανοποιητική τη λειτουργία των βιβλιοθηκών, δεδομένης της οικονομικής
κατάστασης, αλλά και της έλλειψης προσωπικού. Αναγνωρίζει επίσης ότι υπάρχει
κενό, όσον αφορά την οργάνωση των βιβλιοθηκών και δηλώνει ανοικτή σε νέες ιδέες,
καθώς και στο ενδεχόμενο ένταξης νέων καινοτόμων υπηρεσιών.
Η έρευνα προσφέρει στοιχεία και συμπεράσματα που μπορούν να βοηθήσουν στον
καλύτερο σχεδιασμό των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών. Επιπλέον, προσδιορίζει τις
πηγές πληροφόρησης και υπηρεσίες που είναι περισσότερο σημαντικές για τους
χρήστες, ενώ γίνεται για πρώτη φορά αναγνώριση του προφίλ τους. Προτείνεται
επίσης η υιοθέτηση κάποιου συστήματος αυτοαξιολόγησης έτσι ώστε να μπορούν να
διαγνώσουν προβλήματα στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον τους. Τέλος
διαπιστώνεται η αδυναμία χρησιμοποίησης του LibQual®, ως εύχρηστου εργαλείου
μέτρησης στις Ελληνικές Δημοτικές βιβλιοθήκες.
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Εισαγωγή
Οι δημοτικές βιβλιοθήκες διαχρονικά αποτέλεσαν σημείο συνάντησης όλων εκείνων
των αξιών (πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών) που συνδέουν τον πολίτη με
την κοινότητα, τη γνώση και τελικά τη δημοκρατία. Οι IFLA/UNESCO (1994) σε
κοινή διακήρυξή τους για τις δημόσιες βιβλιοθήκες, αναφέρουν πως: «η
εποικοδομητική συμμετοχή και η εδραίωση της δημοκρατίας εξαρτάται από το
ικανοποιητικό επίπεδο της παιδείας καθώς και από την ελεύθερη και απεριόριστη
πρόσβαση στη γνώση, τη διανόηση, τον πολιτισμό και την πληροφορία. Η δημόσια
βιβλιοθήκη, η τοπική πύλη στη γνώση, παρέχει το βασικό πλαίσιο για τη δια βίου
μάθηση, την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων και την πολιτιστική ανάπτυξη των ατόμων
και των κοινωνικών ομάδων». Η ΕΕ αναγνωρίζει το ρόλο των βιβλιοθηκών και
ενισχύει τις προσπάθειες των κρατών – μελών της, με πλήρη σεβασμό στην αρχή της
επικουρικότητας, καθώς ο ρόλος της ΕΕ περιορίζεται αποκλειστικά στο να
υποστηρίξει και να συμπληρώσει τις δράσεις των κρατών μελών και όχι να τις
υποκαταστήσει.
Η πληθώρα των πηγών πληροφόρησης σε συνδυασμό με τις ραγδαίες εξελίξεις στην
τεχνολογία, αλλά και την οικονομική κρίση, εγείρουν συχνά ερωτήματα, σχετικά με
το ρόλο και την αξία των βιβλιοθηκών στην τοπική αλλά και ευρύτερη ευρωπαϊκή
κοινωνία. Οι βιβλιοθήκες ως πελατοκεντρικές υπηρεσίες, που στόχο έχουν την
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης, προσπαθούν να
εναρμονιστούν με τα νέα δεδομένα. Η επιβίωση των βιβλιοθηκών στο μέλλον θα
είναι εφικτή μόνο εάν αυτές προσαρμόζονται γρήγορα στις τεχνολογικές και
δημογραφικές αλλαγές καθώς και στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των χρηστών. Η
υπεροχή της ποιότητας των υπηρεσιών και η ικανοποίηση των χρηστών, αποτελούν
ζητούμενο και πρόκληση για τον τομέα των βιβλιοθηκών.
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι:
 Να παρουσιάσει τις πολιτικές της ΕΕ για τις βιβλιοθήκες
 Να κάνει σαφείς τις έννοιες της ποιότητας και ικανοποίησης των
πελατών/χρηστών
 Να εντοπίσει καλές πρακτικές παροχής υπηρεσιών στην Ευρώπη
 Να περιγράψει πρότυπα-πλαίσια αξιολόγησης βιβλιοθηκών και μοντέλα
μέτρησης ικανοποίησης χρηστών
 Να ερευνήσει την καταλληλότητα του LibQual®, ως εργαλείου μέτρησης στις
Ελληνικές Δημοτικές βιβλιοθήκες
 Να ερευνήσει κατά πόσο τα προαναφερθέντα έχουν συμβάλλει στην υιοθέτηση
καλών πρακτικών και μάνατζμεντ στις βιβλιοθήκες του Δήμου Καλαμαριάς,
 Να εντοπίσει τα κενά απόδοσης στις υπηρεσίες (των υπό μελέτη βιβλιοθηκών),
μέσα από μέτρηση ικανοποίησης χρηστών και να διεξαχθούν συμπεράσματα
 Να εντοπίσει τις διαφορές και τις ομοιότητες που παρουσιάζουν οι δημοτικές
βιβλιοθήκες της Καλαμαριάς και της Στουτγάρδης, σε σχέση με τα άνω
 Να γίνουν προτάσεις για το μέλλον
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Ως προς το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας μας, πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική
επισκόπηση στην οποία περιλαμβάνονται κυρίως ξενόγλωσσες αναφορές σε άρθρα,
βιβλία αλλά και στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ. Στο εμπειρικό κομμάτι
πραγματοποιήθηκε ποσοτική και ποιοτική έρευνα. Συγκεκριμένα έγινε μέτρηση
ικανοποίησης χρηστών με χρήση του εργαλείου LibQual® καθώς και συνεντεύξεις σε
στελέχη της διοίκησης των βιβλιοθηκών της Καλαμαριάς αλλά και των δημοτικών
βιβλιοθηκών της Στουτγάρδης.
Πιο αναλυτικά: στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται επισκόπηση στις πολιτικές
και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ σχετικά με τις βιβλιοθήκες. Επίσης γίνεται εκτενής
αναφορά σε προγράμματα που έχει αναπτύξει η ΕΕ σε κεντρικό επίπεδο με σκοπό τη
διατήρηση της πολιτιστικής της κληρονομιάς, αλλά και τη συμβολή της στον τομέα
της έρευνας. Η έννοια της ποιότητας των υπηρεσιών, της ικανοποίησης των πελατών,
καθώς και της αντιληπτής ποιότητας, περιγράφονται στο δεύτερο κεφάλαιο.
Επιπλέον, γίνεται αναφορά σε κάποια παραδείγματα καλών πρακτικών παροχής
υπηρεσιών, από ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες. Στο τρίτο και τελευταίο κομμάτι της
θεωρητικής προσέγγισης, προστίθεται η εννοιολόγηση των όρων αξιολόγηση και
μέτρηση, ως εννοιών απαραίτητων για την ύπαρξη και διατήρηση των οργανισμών
και ειδικά των βιβλιοθηκών. Επιπροσθέτως σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται προσέγγιση
των μοντέλων μέτρησης της ικανοποίησης των χρηστών, ως σημαντικό κομμάτι
αξιολόγησης ενός οργανισμού.
Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, επιχειρείται μέσω της εμπειρικής προσέγγισης η
σύνδεση του άνω θεωρητικού υπόβαθρου με τις βιβλιοθήκες του Δήμου Καλαμαριάς
και συγκεκριμένα των υπηρεσιών που παρέχουν οι παιδικές βιβλιοθήκες. Η
συγκεκριμένη επιλογή έγινε αφενός μεν διότι ήταν ευκολότερη η προσέγγιση των
υπαλλήλων, της διοίκησης αλλά και των χρηστών, λόγω της σχέσης εργασίας που
έχουμε με αυτές και αφετέρου γιατί δεν έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν ανάλογες
έρευνες.
Αρχικά επιχειρούμε να δώσουμε το προφίλ των βιβλιοθηκών καθώς και την αξία του
brand name τους. Αναφέρουμε στοιχεία από το ιστορικό τους σχετικά με την
απορρόφηση κονδυλίων από την ΕΕ αλλά και την εφαρμογή επιχειρησιακών
προγραμμάτων, καλών πρακτικών ή οδηγιών της και την εφαρμογή συστημάτων
ποιότητας και μέτρησης ικανοποίησης χρηστών. Στη συνέχεια, ακολουθεί ποσοτική
και ποιοτική έρευνα. Η ποσοτική, αφορά τη μέτρηση ικανοποίησης των χρηστών σε
τέσσερις βιβλιοθήκες. Στην ποιοτική συμπεριλαμβάνονται μία μικρή συνέντευξη από
δύο υπεύθυνους αντιδημάρχους και μία συνέντευξη από τη διευθύντρια των
δημοτικών βιβλιοθηκών της Στουτγάρδης. Ακολουθεί η ανάλυση των
συμπερασμάτων των δύο ερευνών και μία προσπάθεια σύγκρισης των βιβλιοθηκών
μεταξύ των αντίστοιχων Δήμων. Η εργασία κλείνει με συμπεράσματα και προτάσεις
για το μέλλον των υπό μελέτη βιβλιοθηκών αλλά και με κριτική για το εργαλείο
μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε, δηλαδή το LibQual+®, για πρώτη φορά σε
δημοτικές βιβλιοθήκες της Ελλάδος.
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Μέρος Πρώτο: θεωρητική Προσέγγιση
Κεφάλαιο 1
Eυρωπαϊκή Ένωση και Βιβλιοθήκες
«Η ελευθερία, η ευημερία και η ανάπτυξη της κοινωνίας και των ατόμων συνιστούν θεμελιώδεις
ανθρώπινες αξίες. Αυτές μπορούν να αποκτηθούν μόνο μέσω της δυνατότητας των καλά
πληροφορημένων πολιτών να ασκούν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα και να διαδραματίζουν ενεργό
ρόλο μέσα στην κοινωνία»
Η Διακήρυξη των IFLA/UNESCO για τη Δημόσια Βιβλιοθήκη 1994
(IFLA/UNESCO, 1994)

1.1 Πολιτικές-Ιστορική Αναδρομή
Οι βιβλιοθήκες εδώ και αρκετά χρόνια αποτελούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση μία
ισχυρή δύναμη στην αγορά της πληροφορίας, ένας μεσολαβητής της γνώσης και της
κουλτούρας, μία πηγή τεχνογνωσίας και ανάπτυξης ορθών πρακτικών, που συμβάλλει
στην διάχυση της γνώσης και την εξάλειψη των διαφορών μεταξύ των κρατών.
Η EΕ ξεκίνησε την πορεία της προσανατολισμένη στην οικονομία και το εμπόριο.
Αργότερα, με διάφορα μη υποχρεωτικά ψηφίσματα, με συντονισμένες δράσεις, μέσω
ad hoc πρωτοβουλιών, καθώς και με κάποιες χρηματοδοτήσεις, συνέβαλε ώστε να
διαφυλαχτεί η πολιτιστική της πολυμορφία και κυρίως να γίνει προσβάσιμη.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στηρίζει και συντονίζει δράσεις για τις βιβλιοθήκες στα
πλαίσια των προγραμμάτων της, με ιδιαίτερη έμφαση τα τελευταία χρόνια στον
τομέα “Κοινωνία της Πληροφορίας”1. Οι Εθνικές και ερευνητικές βιβλιοθήκες
βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο της Επιτροπής, ως βασικοί συντελεστές και
αποδέκτες των ΤΠΕ2 προγραμμάτων, ενώ οι Δημοτικές εντάσσονται κυρίως στις
πολιτικές που αφορούν τομείς του πολιτισμού και της Δια βίου Μάθησης, χωρίς να
αποκλείεται η συνεισφορά της ΕΕ και μέσα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)3.
1

Οι τεχνολογίες των πληροφοριών, και ιδιαίτερα το Internet και η κινητή τηλεφωνία, έχουν συμβάλλει στην
ανάπτυξη της Κοινωνίας της πληροφορίας. Ο εν λόγω τομέας αντιπροσωπεύει περίπου το 4% της απασχόλησης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Η ΕΕ επιδιώκει να προωθήσει την ανάπτυξη και διάδοση των νέων τεχνολογιών
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), σύμφωνα με τα άρθρα 179 έως 190 της συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης
(ΣΛΕΕ).
Περισσότερες
πληροφορίες
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/index_el.htm
2
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://cordis.europa.eu/ist/
3

Το ΕΤΠΑ αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω
της μείωσης των περιφερειακών ανισορροπιών. Συγκεκριμένα, το ΕΤΠΑ χρηματοδοτεί: άμεσες ενισχύσεις για
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Το 1984 με ψήφισμά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο4, γνωστό ως “Schwencke
Resolution5”, (Official Journal No C 117 στις 30.4.1984) επέστησε την πολιτική
σημασία των βιβλιοθηκών στην Κοινότητα και ζήτησε τη δημιουργία μιας
“Ευρωπαϊκής Βιβλιοθήκης”, με έδρα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της
Φλωρεντίας, με τη μορφή τράπεζας δεδομένων γύρω από Ευρωπαϊκά θέματα.
Ένα χρόνο μετά, το 1985, το Συμβούλιο των αρμοδίων Υπουργών για τα πολιτιστικά
θέματα, εξέδωσε ψήφισμα για την «συνεργασία μεταξύ των βιβλιοθηκών στον τομέα
της επεξεργασίας και των δεδομένων», (Official Journal No C 271 στις 23.10.1985)
με το οποίο αναγνώρισε τη σημασία των βιβλιοθηκών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
ως ενδιάμεσων-διαμεσολαβητών της γνώσης, του πολιτισμού και της αγοράς των
πληροφοριών.
Στις 16 Μαΐου του 1989 (Council Resolution 41989X0720 στις 18 May 1989), με
ψήφισμά του συμβουλίου και των αρμοδίων υπουργών, η ΕΕ. εντάσσει πολιτικές
που προωθούν το βιβλίο και την ανάγνωση, (Annex Books and Reading), στον τομέα
του πολιτισμού, και θεσπίζει το Ευρωπαϊκό βραβείο λογοτεχνίας καθώς και το
βραβείο καλύτερης μετάφρασης λογοτεχνικού βιβλίου.
Μερικά χρόνια αργότερα τον Ιούλιο του 1996, η Επιτροπή με ψήφισμά της για τις
ηλεκτρονικές εκδόσεις και τις βιβλιοθήκες, (Council Resolution 96C 242/02 στις 25
July 1996) λαμβάνει υπόψιν της πως οι βιβλιοθήκες, αποτελούν μια από τις κύριες
συνιστώσες για την καινοτομία και την πρόοδο και ότι η διάδοση των ηλεκτρονικών
εγγράφων μέσω δικτύων θα επιτρέψει σε αυτές, να ενισχύσουν τη δράση τους στην
υπηρεσία της ευκολότερης πρόσβασης στη γνώση και τον πολιτισμό.
Επιπλέον ζητά από εμπειρογνώμονες να εξετάσουν όλες τις πτυχές των
ηλεκτρονικών εγγράφων (νομικές, πολιτισμικές και τεχνικές), από τη δημιουργία
τους μέχρι τη χρήση τους, καθώς και τις νέες πολιτισμικές και κοινωνικές
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι βιβλιοθήκες και κυρίως οι δημόσιες, έτσι ώστε να
δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη τεχνικών προτύπων
(Council Resolution 96C 242/02 στις 25 July 1996).
Στη συνέχεια, μέσα από το πρόγραμμα Ariane, το 1997-1999 (Έκθεση Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, COM/2004/0033 στις 23.1.2004 ), το οποίο στη συνέχεια μετονομάστηκε
σε πρόγραμμα “Πολιτισμός 2000” και διήρκησε ως το 2006 καθώς και στην
τρέχουσα περίοδο του προγράμματος “Πολιτισμός 2007-2013”, η ΕΕ υποστήριξε και
εξακολουθεί να στηρίζει σχετικές δράσεις για την ανάγνωση και τα βιβλία, ιδιαίτερα
τη μετάφραση τους, ώστε να προωθήσει την κινητικότητα τους, με στόχο την
ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής λογοτεχνικής κληρονομιάς.
επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε επιχειρήσεις (ειδικότερα σε ΜΜΕ) προκειμένου να δημιουργηθούν
βιώσιμες θέσεις εργασίας, β)έργα υποδομής που αφορούν κυρίως την έρευνα και την καινοτομία στους τομείς των
τηλεπικοινωνιών, του περιβάλλοντος, της ενέργειας και των μεταφορών, γ)χρηματοδοτικά μέσα (επιχειρηματικά
κεφάλαια, ταμεία τοπικής ανάπτυξης, κλπ.) με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης και
την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των πόλεων και των περιφερειών, δ)μέτρα τεχνικής βοήθειας.
Περισσότερες
πληροφορίες
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_el.cfm
4
5

Στο παράρτημα Α παρατίθενται ερωτήματα ευρωβουλευτών για τις πολιτικές της ΕΕ.
H πρόταση κατατέθηκε εκ μέρους της επιτροπής, από την ευρωβουλευτή κ. Schwencke.
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Στις 23 Σεπτέμβρη του 1998, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σχεδόν απόλυτη
πλειοψηφία, ψήφισε σχετικά με την έκθεση της κ. Ryynänen (Report on the Green
Paper on the role of libraries in the modern world στις 25 June 1998) και εξέδωσε
πράσινη βίβλο6 για το ρόλο των βιβλιοθηκών στο μοντέρνο κόσμο (The role of
Libraries in the modern world).
Σύμφωνα με την έκθεση για την πράσινη βίβλο θα πρέπει να υπάρχει συντονισμένη
δράση ώστε:
 Να βελτιωθούν οι συνθήκες πρόσβασης των πολιτών στις πληροφορίες,
φροντίζοντας την αντιμετώπιση πιθανών τεχνικών, νομικών, οικονομικών και
πολιτικών ζητημάτων που μπορούν να ενισχύσουν ή να εμποδίσουν την
πρόσβαση μέσω των βιβλιοθηκών.
 Να στηριχθούν οι βιβλιοθήκες, στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις
ανάγκες των πολιτών, για παράδειγμα με τη σύσταση κατάλληλων υποδομών,
με συνεργασίες και μέτρα κατάρτισης (Report on the Green Paper on the role
of libraries in the modern world στις 25 June 1998).
Αργότερα με τη συνθήκη της Νίκαιας7 και το άρθρο 151, μεταξύ άλλων, καθιστά
δυνατή την υποστήριξη δράσεων, των κρατών μελών στους παρακάτω τομείς:
«βελτίωση της γνώσης και της διάδοσης του πολιτισμού και της ιστορίας των
ευρωπαϊκών λαών, διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς
ευρωπαϊκής σημασίας, μη εμπορικές πολιτιστικές ανταλλαγές και καλλιτεχνική και
λογοτεχνική δημιουργία, περιλαμβανομένης της δημιουργίας στον οπτικοακουστικό
τομέα» (Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΕΕ C 325 στις
24.12.2002).
Με το άρθρο 13 του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, ορίζεται η Ελευθερία της
τέχνης και της επιστήμης, «Η τέχνη και η επιστημονική έρευνα είναι ελεύθερες». Η
ακαδημαϊκή ελευθερία είναι σεβαστή, ενώ με το Άρθρο 22 για την Πολιτιστική,
θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία, «Η Ένωση σέβεται την πολιτιστική,
θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία» (Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,
2007).
Στη Συνθήκη της Λισαβόνας8, η Ένωση λαμβάνει υπόψη τον πολιτισμό σε όλες τις
δράσεις του, έτσι ώστε να ενισχυθεί ο διαπολιτισμικός σεβασμός και η προώθηση της
διαφορετικότητας. Στόχος της ΕΕ δεν είναι η εναρμόνιση των πολιτισμικών
ταυτοτήτων των κρατών –μελών της, αλλά η ανάπτυξη αυτής της ποικιλομορφίας και
η συμβολή στην προβολής τους9 10 (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2008).

6

Την υποστήριξή της σε αυτήν την προσπάθεια εξέφρασε η EBLIDA με διακήρυξή της στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
Περισσότερες
πληροφορίες
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://www.nuorikulttuuri.kaapeli.fi/position/Libraries_Declaration_Nov98.htm
7
Η Συνθήκη της Νίκαιας υπεγράφη στις 26 Φεβρουαρίου 2001 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2003.
8
Άρθρο 167, παράγραφος 4. Πρώην Συνθήκης ΕΕ στο άρθρο 151
9
Πράγματι, το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία υπεγράφη το 1992, δηλώνει ότι η
Ένωση σέβεται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυμορφίας και μεριμνά για την προστασία και
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.
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Από το 2000 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εργάζεται υπέρ της ψηφιοποίησης και της
online προσβασιμότητας του πολιτισμικού υλικού. Για τον σκοπό αυτό
συγχρηματοδοτεί ερευνητικά έργα για τη βελτίωση της συνεργασίας κρατών –μελών
που επιθυμούν να αναδείξουν online, τον πολιτιστικό τους πλούτο.
Τον Ιούνιο του 2005, η Επίτροπος κα Reding «ανήγαγε την ευρωπαϊκή ψηφιακή
βιβλιοθήκη σε εμβληματικό έργο της στρατηγικής i2010 – Ευρωπαϊκή κοινωνία της
πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση» (Europa, 2008).
Το Σεπτέμβριο του 2005, η Επιτροπή παρουσίασε τη στρατηγική της κάνοντας
ταυτόχρονα γνωστή την απόφασή της, να κάνει τη γραπτή και οπτικοακουστική
κληρονομιά της προσιτή σε όλους, προτείνοντας μια συντονισμένη προσπάθεια από
όλα τα κράτη-μέλη της11.
Τον Αύγουστο του ίδιου έτους, η Επιτροπή επιβεβαίωσε την δέσμευσή της και
ζήτησε από τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις οικείες προσπάθειες συνεισφοράς στην
Europeana, ιδίως παρέχοντας περισσότερους χρηματοδοτικούς πόρους υπέρ της
ψηφιοποίησης, και να θέσουν σαφείς ποσοτικούς στόχους ψηφιοποίησης υλικού.
Το Σεπτέμβριο του 2007 με συντριπτική πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
υποστήριξε με ψήφισμά του, τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης
(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2008).
Το 2008, η Επιτροπή πραγματοποίησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την Πράσινη
Βίβλο με τίτλο “Τα δικαιώματα του δημιουργού στην οικονομία της γνώσης” 12.
Όσον αφορά τις βιβλιοθήκες και τα αρχεία, δύο κεντρικά ζητήματα τέθηκαν: (i) η
παραγωγή ψηφιακών αντιγράφων των έργων που ανήκουν στις συλλογές των
βιβλιοθηκών για σκοπούς διαφύλαξης (μαζική ψηφιοποίηση) και (ii) η ηλεκτρονική
παράδοση τέτοιων αντιγράφων σε χρήστες. Αποφασίστηκε η διεξαγωγή δημόσιας
διαβούλευσης έτσι ώστε να επιλυθούν αυτά τα ζητήματα.
Τέλος στο διάστημα 2009-2010, προγραμματίστηκε να διατεθούν περί τα 69
εκατομμύρια ευρώ σε δραστηριότητες έρευνας με αντικείμενο τις ψηφιακές
βιβλιοθήκες, μέσω του “προγράμματος-πλαισίου έρευνας” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατά την ίδια περίοδο, στο πλαίσιο του σκέλους “κοινωνία της πληροφορίας” του
προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, διατέθηκαν περίπου
50 εκατομμύρια ευρώ για τη βελτίωση της πρόσβασης στην ευρωπαϊκή και
επιστημονική κληρονομιά της Ευρώπης13.
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το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (πρώην άρθρο 151 ΣΕΚ) δηλώνει ότι η Ένωση συμβάλλει
στην ανάπτυξη των πολιτισμών των κρατών μελών και σέβεται την εθνική και περιφερειακή πολυμορφία τους,
ενώ ταυτόχρονα προβάλλει την κοινή πολιτιστική κληρονομιά.
11
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://europa.eu/rapid/press-release_IP-051202_en.htm?locale=en
12
Για να εξετάσει πώς μπορεί να επιτευχθεί μια ευρύτερη διάδοση της γνώσης, ιδίως στο επιγραμμικό
περιβάλλον, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας
13
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://europa.eu/rapid/press-release_IP-081747_el.htm
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1.2 Προγράμματα-Δράσεις - καλές πρακτικές
1.2.1 Βιβλιοθήκες και πολιτισμός
Η ΕΕ υλοποιεί προγράμματα που στηρίζουν τον πολιτισμό και ταυτόχρονα
προσπαθεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης των κλάδων αυτών
(Ευρωπαϊκή Ένωση, 2012), με στόχο την ενίσχυση της κοινής πολιτιστικής
κληρονομίας της Ευρώπης, μέσα από την ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας
μεταξύ πολιτιστικών φορέων και ιδρυμάτων, στο πλαίσιο της στρατηγικής της
Λισαβόνας.
Ανάμεσα στις δράσεις που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος
Πολιτισμός, (π.χ. Playing with History, Web Cultural Heritage), δημιουργήθηκε ένα
πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης χρηστών, το TUNE (Τraining user’s in a new
Europe) (Ojasaar, χ.χ.).
Στόχος του προγράμματος ήταν η δημιουργία ενός πρότυπου μοντέλου εκπαίδευσης
χρηστών, που αφενός μεν θα εφοδίαζαν τους χρήστες με δεξιότητες ανάγνωσης και
κατανόησης νέων πηγών πληροφόρησης, ανταποκρινόμενη ταυτόχρονα και στις
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και αφετέρου θα ενίσχυαν τη συνεργασία των
δημοτικών βιβλιοθηκών της Ευρώπης, δίνοντας τη δυνατότητα καλύτερης
ανταπόκρισης στις αλλαγές που συμβαίνουν στην Ένωση αλλά και στην βελτίωση
της βιβλιοθηκονομικής εκπαίδευσης.
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν βιβλιοθήκες από τη Δανία, τη Σλοβενία, την Ισπανία και
τη Σουηδία.

1.2.2 Βιβλιοθήκες και Δια βίου Μάθηση
Το 2001 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έκθεσή της για τους μελλοντικούς στόχους των
εκπαιδευτικών συστημάτων, αναφέρει μεταξύ άλλων: «κάθε πολίτης να έχει
πρόσβαση στη μάθηση σε μόνιμη βάση, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναβαθμίσει τις
ικανότητες του καθ 'όλη του τη ζωή» (Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής
COM/2001/0059, 2001).
Η Ένωση έχει επενδύσει αρκετά στον τομέα της Δια βίου Μάθησης14, μέσα από
γνωστά προγράμματα όπως το Comenius, Erasmus, Grundvig και Tranversal
14

Περισσότερες
πληροφορίες
για
αυτόν
τον
τομέα
στην
ηλεκτρονική
http://lib.eduskunta.fi/dman/Document.phx/Luennot/Making%20a%20difference%20-

διεύθυνση:

14

programme15. Στα πλαίσια αυτών των προγραμμάτων αναπτύχθηκαν ενδιαφέροντες
δράσεις όπως οι: Readcom, Untold stories, Triangle Project και το Entitle (Europe’s
New libraries Together In Transversal Learning Environments), σε διάφορες
βιβλιοθήκες της Ένωσης.

1.2.3 Βιβλιοθήκες και Διαρθρωτικά Ταμεία
Οι βιβλιοθήκες έχουν χρηματοδοτηθεί από τα Διαρθρωτικά Ταμεία16 και
συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)17, στα
πλαίσια του INTERREG18 έχει συγχρηματοδοτήσει τo πρόγραμμα Light19 (Bring to
Light the value of cultural heritage), με στόχο την προώθηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς, μέσω ενός δικτύου που περικλείει μουσεία, αρχεία και πολιτιστικά
sites.
To Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο20 συγχρηματοδότησε επίσης δράσεις όπως τις:
Abside και Learn East, στα πλαίσια του προγράμματος Equal21.

1.2.4 Ψηφιακές βιβλιοθήκες
Η ΕΕ στα πλαίσια του προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας” ανέπτυξε το
πρόγραμμα Telematics for Libraries22 κατά την περίοδο 1990-1998. Μερικές από τις
δράσεις που συνδέονταν με τις βιβλιοθήκες ήταν οι: CoBRA, EFILA, PubliCA,
ECUP, LIBECON 200023.
Κατά τις προγραμματικές περιόδους 1998-2001 και 2002-2006, ακολούθησαν μια
σειρά νέων δράσεων όπως οι: MINERVA, TEL, DigiCULT, PULMAN, PULMAN
XT, CULTIVATE, DELOS, CALIMERA, TEL-ME-MOR, BRICKS, και
PRESTOSPACE. Μέσα από το πρόγραμμα eContent, αναπτύχθηκαν οι δράσεις:
konferenssi/Ojasaar%20Hela?folderId=Luennot%2FMaking%2Ba%2Bdifference%2Bkonferenssi&cmd=download
15
Περισσότερες
πληροφορίες
για
αυτόν
τον
τομέα
στην
ηλεκτρονική
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm

διεύθυνση:

16

Έχουν συσταθεί τέσσερα είδη Διαρθρωτικών Ταμείων κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού
οικοδομήματος: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΚΤ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), το χρηματοδοτικό μέσο
προσανατολισμού της αλιείας (ΧΜΠΑ).
17

Συμβάλλει κυρίως στην ενίσχυση των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών, αυτών που ευρίσκονται σε
στάδιο οικονομικού αναπροσανατολισμού και αυτών που αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές δυσχέρειες·
18

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: //www.interreg.gr/el/
Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το πρόγραμμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.light-culture.net/
20
Παρεμβαίνει κυρίως στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση.
21
Περισσότερες
πληροφορίες
για
αυτόν
το
πρόγραμμα
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/employment_social/equal_consolidated/
22
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://cordis.europa.eu/libraries/en/intro.html
23
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://cordis.europa.eu/libraries/en/projects.html
19
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reUSE και M-CAST ενώ μέσα από το eTEN, οι δράσεις: MICHAEL and
MICHAEL+ και το TOUCH & TURN24.
Για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2007-2013, στα πλαίσια του
προγράμματος για την “καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα”, η Europeana
αποτελεί πρότυπο εγχείρημα της ΕΕ, ενώ υπό το πλαίσιο του eContentPlus25
αναπτύχθηκαν οι δράσεις: MINERVA EC, EDL project, TEL Plus, EDLnet,
EuropeanaLocal, ARROW, ATHENA και APENET26.
Στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του ΕΠ27 “Κοινωνία της Πληροφορίας”, εντάχθηκε το
έργο “Ψηφιοποίηση Υλικού Δημόσιων Βιβλιοθηκών”, κατά το οποίο
ψηφιοποιήθηκαν 16.200.000 σελίδες, που αντιστοιχούν σε 41.444 τίτλους βιβλίων,
εφημερίδων, περιοδικών, χαρτών, εγγράφων, χειρογράφων. Πρόκειται για ένα από τα
μεγαλύτερα έργα ψηφιοποίησης στη χώρα μας28.
Τα τεκμήρια που ψηφιοποιήθηκαν χρονολογούνται πριν από το έτος 1920 και είναι
απαλλαγμένα από συγγραφικά δικαιώματα. Μεταγενέστερες εκδόσεις έχουν
εξασφαλίσει αδειοδότηση της ψηφιοποίησής τους. Κύρια κριτήρια επιλογής για την
ψηφιοποίηση των φυσικών τεκμηρίων ήταν η μοναδικότητα, η σπανιότητα, η
ιδιαίτερη εκπαιδευτική, ερευνητική και πληροφοριακή χρησιμότητα και ζήτηση και
βεβαίως η τοπικού ενδιαφέροντος εκδοτική παραγωγή (Δημόσιες Βιβλιοθήκες, 2008).

1.2.5 Η Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη - The European Library (TEL)
H TEL (Τhe European Library), αποτελεί μία δωρεάν διαδικτυακή πύλη, που οδηγεί
στους αμέτρητους θησαυρούς της Ευρώπης. Συστάθηκε υπό την αιγίδα της Ένωσης
Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Εθνικών Βιβλιοθηκών (CENIL) το 199729 ενώ στη
συνέχεια προστέθηκαν άλλοι 3 οργανισμοί: LIBER30 (Association of European
Research Libraries), CERL31 (Consortium of European Research Libraries) and the
Europeana Foundation32.

24

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.conference.bvoe.at/presentations/Karun.pdf
Περισσότερες
πληροφορίες
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/index_en.htm
26
Όλες οι χρηματοδοτούμενες δράσεις υπό το πλαίσιο eContentPlus στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/projects/econtentplus/index_en.htm
27
Επιχειρησιακού Πραγράμματος
28
Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 5.600.000€ και συγχρηματοδοτήθηκε κατά 80% από το Ευρωπαϊκό
Κοινοτικό Ταμείο και 20% από εθνικούς πόρους.
29
΄΄Μια σειρά από χρηματοδοτούμενα προγράμματα προσπάθησαν να θέσουν τις βάσεις για τη δημιουργία αυτής της
βιβλιοθήκης. Το πρόγραμμα Gabriel (Gateway and Bridge to Europe’s National Libraries) που ολοκληρώθηκε το
2005, δημιούργησε έναν κεντρικό δικτυακό τόπο με σκοπό να «συγκεντρώσει» και να δημιουργήσεις «γέφυρες»
μεταξύ των εθνικών βιβλιοθηκών της ΕΕ, ενώ το πρόγραμμα TEL (2001-2004) (The European Library),
δημιούργησε ένα πλαίσιο οργάνωσης για την πρόσβαση των συλλογών των εθνικών βιβλιοθηκών’. (Γαρουφάλλου,
κ.α, 2010, σ. 22)
30
Περισσότερες πληροφορίες στον δικτυακό τόπο www.libereurope.eu
31
Περισσότερες πληροφορίες στον δικτυακό τόπο www.cerl.org/web,
32
Περισσότερες πληροφορίες στον δικτυακό τόπο www.pro.europeana.eu/about/foundation
25
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Στο πρόγραμμα TEL (The European Library) για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής
Βιβλιοθήκης, αρχικά συμμετείχαν 31 και σήμερα33 48 Ευρωπαϊκές Εθνικές
Βιβλιοθήκες, όλες μέλη του Conference European National Librarians (CENL)
(Γαρουφάλλου, κ.α., 2010, σ. 23). Σε πρώτη φάση η TEL ανέπτυξε ένα portal με
σκοπό την online αναζήτηση σε έναν συλλογικό κατάλογο, όλων των συμμετεχόντων
Ευρωπαϊκών Εθνικών Βιβλιοθηκών και ένα σημείο αναφοράς γι’ αυτές τις
βιβλιοθήκες, προβάλλοντας νέα, εκθέσεις και άλλες διαθέσιμες υπηρεσίες τους34.
Σήμερα η ΤΕL, προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες για τους ερευνητές,
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αναζήτησης στους Συλλογικούς Καταλόγους
των Εθνικών Βιβλιοθηκών της Ευρώπης. Επιπλέον παρέχονται βιβλιογραφικές
πληροφορίες και περιεχόμενο από πολλές επιφανείς ερευνητικές βιβλιοθήκες,
προσφέροντας ταυτόχρονη αναζήτηση σε πάνω από 200 εκατομμύρια εγγραφές.
Οι πηγές που περιλαμβάνονται στη TEL, είναι βιβλιογραφικές και ψηφιακές (βιβλία,
φωτογραφίες, χειρόγραφα, διατριβές, περιοδικά, αρχεία καταλόγων, χάρτες, βίντεο,
ηχητικά τεκμήρια, κ.α.) που καλύπτουν 36 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Επικράτειας35.
H υψηλή ποιότητα και ταχύτητα ανεύρεσης των μεταδεδομένων, δίνει τη δυνατότητα
γρήγορου και αξιόπιστου εντοπισμού περιεχομένου, το οποίο, μπορεί να αξιοποιηθεί
για επιστημονικούς σκοπούς.
Στα πλαίσια της TEL, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει αυτή την υποδομή
χρηματοδοτώντας μία σειρά προγραμμάτων όπως το EUROPEANA LIBRARIES36,
το EUROPEANA NEWSPAPERS37, το ARROW PLUS38, CENDARI39,
ENUMERATE40 DIGGICORE41 .
O νέος δικτυακός τόπος της TEL εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2012. Η πρόσβαση
παρέχεται πλέον σε 36 γλώσσες, σε περισσότερα από 200 εκατομμύρια δίσκους, 24
εκατομμύρια σελίδες πλήρους κειμένου, και 7 εκατομμύρια ψηφιακά αντικείμενα από
72 μέλη (Bjørner, S., 2012).
H TEL τέλος, μετά από εκτεταμένες έρευνες και οδηγίες της LIBER, χάραξε ένα
επιχειρηματικό μοντέλο σύμφωνα με το οποίο, εγκαταλείπει σταδιακά το ρόλο της
από υπηρεσία συσσωμάτωσης,(συλλογικού καταλόγου) και προσανατολίζεται στην
παροχή υπηρεσιών προς στον τελικό χρήστη που θα είναι ο ερευνητής (LIBER).
33

Ιανουάριος 2013
Ο δικτυακός τόπος του TEL και η online υπηρεσία αναζήτησης υλικού ήταν διαθέσιμη στο κοινό τον Μάρτιο
του 2005.
35
Αυτή η υπηρεσία θα είναι ενεργή έως το τέλος του 2012.
36
Started: 1st January 2011 and Ends: 31st December 2012 Website: http://www.europeana-libraries.eu/
37
Started: 1st February 2012 and Ends: 31st January 2015 Website: http://european-newspapers.eu/
38
Started: 1st April 2011 and Ends: 31st September 2013 Website: http://www.arrow-net.eu/what-arrow-plus
39
Started:
1st
February
2012
and
Ends:
31st
January 2016
Website: http://www.kcl.ac.uk/innovation/groups/cerch/research/projects/current/cendari.aspx
34

40

Started: 1st February 2011 Ends: 31st January 2014 Website: http://enumerate.eu/

41

Started: 1st January 2012 Ends: 31st December 2013
Website: http://core-project.kmi.open.ac.uk/about-diggicore-project
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1.2.6 Europeana
Πρόκειται για την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη, η οποία φιλοδοξεί και έχει
καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να γίνει ένα κοινό σημείο πολύγλωσσης online
πρόσβασης στο ψηφιακό πολιτιστικό θησαυρό ολόκληρης της Ευρώπης (βιβλία,
εφημερίδες, φωτογραφίες, κινηματογραφικά και οπτικοακουστικά έργα, αρχειακά
έγγραφα, μουσειακά έργα, αρχιτεκτονική και αρχαιολογική κληρονομιά κλπ.),
αποτελώντας ταυτόχρονα μία θαυμάσια ευκαιρία για την ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς των κρατών μελών καθώς και για την αύξηση της πρόσβασης σ’ αυτήν
και τη βελτίωση της γνώσης. (Europa, 2008). Είναι μία πρωτοβουλία που εγκρίθηκε
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και αποτελεί μέσο για την τόνωση της δημιουργικής
οικονομίας και προώθησης του πολιτιστικού τουρισμού.
Απευθύνεται σε:
 απλούς χρήστες, δίνοντάς τους πρόσβαση σε έγκυρες πηγές με εκατομμύρια
βιβλία, πίνακες ζωγραφικής, κινηματογραφικές ταινίες, μουσειακά
αντικείμενα και αρχειακά έγγραφα, που έχουν ψηφιοποιηθεί σε όλη την
Ευρώπη.
 ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς, όπου τους δίνεται η δυνατότητα να
γίνουν γνωστά σε περισσότερους χρήστες, την αυξήσουν την επισκεψιμότητά
τους στο διαδίκτυο, να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες των χρηστών τους και να
οικοδομήσουν νέες συνεργασίες.
 επαγγελματίες
στον
τομέα
της
πολιτιστικής
κληρονομιάς,
καθώς η Europeana αποτελεί μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή γνώσεων
μεταξύ βιβλιοθηκονόμων, επιμελητών, αρχειονόμων και των δημιουργικών
βιομηχανιών.
 υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και χρηματοδότες (Europeana, χ.χ.).
Ο José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε τα εξής: «Με
την Europeana, συνδυάζουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχει η Ευρώπη στον
τομέα της τεχνολογίας επικοινωνιών και δικτύων με την πλούσια πολιτιστική μας
κληρονομιά. Οι Ευρωπαίοι θα έχουν πλέον πρόσβαση, γρήγορα και εύκολα, σε έναν
μόνο χώρο, στους εκπληκτικούς πόρους των αξιόλογων συλλογών μας. Η Europeana
θα είναι όχι απλώς μια βιβλιοθήκη, αλλά μια πραγματική πηγή έμπνευσης για τους
Ευρωπαίους του 21ου αιώνα, η οποία θα τους βοηθήσει να ανταγωνιστούν σε
δημιουργικότητα με τους πιο εφευρετικούς προγόνους τους όπως τους αρχιτέκτονες της
Αναγέννησης….. Αυτό αποδεικνύει σαφώς ότι ο πολιτισμός βρίσκεται στο επίκεντρο της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης»42.
Η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη43 δίνει πρόσβαση σε 19 εκατομμύρια
ψηφιοποιημένα αντικείμενα όπως: βιβλία, χάρτες, ηχογραφήσεις, φωτογραφίες,
42

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://europa.eu/rapid/press-release_IP-081747_el.htm
43
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.europeana.eu/portal/
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αρχειακά έγγραφα, πίνακες και ταινίες, υλικά προερχόμενα από εθνικές βιβλιοθήκες
και πολιτιστικά ιδρύματα των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 2.000
οργανισμούς και από 34 χώρες, ενώ μιλάει σε όλες τις Ευρωπαϊκές γλώσσες. Διαθέτει
δωρεάν προς μεταφόρτωση τα τεκμήρια που δεν προστατεύονται από πνευματικά
δικαιώματα, ενώ ασχολείται παράλληλα με σημαντικά ζητήματα της ψηφιακής
ατζέντας, όπως: πνευματικά δικαιώματα, ελεύθερα δεδομένα (open data),
μεταδεδομένα44 (metadata standards), πολυγλωσσία (multilingualism), συγκέντρωση
και αειοφορία (aggregation and sustainability). Επιπλέον, κατέχει το στρατηγικό
πλεονέκτημα σε αυτόν τον τομέα, αποδεικνύοντας τη δυνατότητά της να συμβάλλει
στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη.
H Europeana, χρηματοδοτείται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια
του προγράμματος econtentplus45, ICT PSP46 (the Information and Communications
Technologies, Policy Support Programme) και άλλα παρόμοια προγράμματα.
Επιπλέον, προκειμένου να συμμετάσχει σε πολλά άλλα προγράμματα τα οποία
χρηματοδοτούνται από 50% έως 100% από την Επιτροπή, βασίζεται και στις
συνδρομές των μελών της.
Η Επιτροπή στις 27.10.2011, με ψήφισμά της σχετικά με την ψηφιοποίηση και την
online προσβασιμότητα πολιτιστικού υλικού, εξέδωσε σύσταση προς τα κράτη – μέλη
μεταξύ άλλων να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της Europeana:
α) ενθαρρύνοντας τα πολιτιστικά ιδρύματα, καθώς και τους εκδότες και άλλους
κατόχους δικαιωμάτων να καταστήσουν το ψηφιοποιημένο υλικό τους προσβάσιμο
μέσω της Europeana, βοηθώντας έτσι την πλατφόρμα να παρέχει άμεση πρόσβαση σε
30 εκατομμύρια ψηφιοποιημένα αντικείμενα έως το 2015, συμπεριλαμβανομένων δύο
εκατομμυρίων ηχητικών ή οπτικοακουστικών αντικειμένων,
β) εξαρτώντας κάθε δημόσια χρηματοδότηση για μελλοντικά έργα ψηφιοποίησης από
την προσβασιμότητα του ψηφιοποιημένου υλικού μέσω της Europeana (Σύσταση της
Επιτροπής, 2011).
Επόμενο βήμα της Europeana θα αποτελέσει το πρόγραμμα Εuropeana cloud47 το
οποίο θα ξεκινήσει το Φεβρουάριο του 2013 και στόχο έχει να δημιουργήσει μία νέα
υποδομή αποθήκευσης μεταδεδομένων με σκοπό την υποστήριξη των ανθρωπιστικών
και κοινωνικών επιστημών μέσα από μια πλατφόρμα που θα παρέχει εργαλεία και
υπηρεσίες κατάλληλες για την αξιοποίηση των δεδομένων από τους ερευνητές
(Εdwards, χ.χ.).

44

Σύμφωνα με τη Βικιπαίδεια Τα μεταδεδομένα είναι δομημένα και κωδικοποιημένα δεδομένα τα οποία
περιγράφουν χαρακτηριστικά πληροφοριακών οντοτήτων, αποσκοπώντας στην ταύτιση, αναγνώριση, ανακάλυψη,
αξιολόγηση και διαχείριση των οντοτήτων που περιγράφονται
45
Περισσότερες
πληροφορίες
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/closedcalls/econtentplus/index_en.htm
46
Περισσότερες
πληροφορίες
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/about/index_en.htm
47
Περισσότερες
πληροφορίες
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.pro.europeana.eu/documents/858566/71951f13-89d0-497c-a872-936259d6ed9a

19

Στα πλαίσια της Europeana αναπτύχθηκαν μία σειρά από προγράμματα, μεταξύ των
οποίων ενεργά είναι τα εξής: Europeana Awareness48, Europeana Inside49, DM2E –
Digitised Manuscripts to Europeana50, ενώ το πρόγραμμα Europeana Travel51,
αποτελεί ήδη πρόγραμμα βέλτιστης πρακτικής στην ψηφιοποίηση πολιτιστικού
περιεχομένου.

1.2.7 Europeana Local
52

Το πρόγραμμα Europeana Local , είναι ένα δίκτυο βέλτιστης πρακτικής, το οποίο
αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος eContentplus της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, από τον Ιούνιο του 2008 έως το Μάιο του 2011.
Το πρόγραμμα στόχευε στην στήριξη και προώθηση των τοπικών και περιφερειακών
βιβλιοθηκών, μουσείων, και παρόμοιων πολιτιστικών (πληροφοριακών) οργανισμών,
ώστε να αναδείξουν μέσα από την πύλη της Europeana, τις ψηφιοποιημένες συλλογές
τους, τον πλούτο των τοπικών θησαυρών και να παρέχουν νέες υπηρεσίες.
Μέσα από αυτό το πρόγραμμα προωθήθηκαν, σε τοπικούς οργανισμούς από 27
χώρες53 54, οι πρακτικές οργάνωσης ψηφιακού περιεχομένου που χρησιμοποιεί η
Europeana έτσι ώστε το υλικό να είναι διαθέσιμο από την Εuropeana. Επιπλέον μέσα
από το EuropeanaLocal επιτεύχθηκε βελτίωση της διαλειτουργικότητας55 των
ψηφιακών αρχείων μεταξύ των οργανισμών, καθιερώθηκε δίκτυο συγκομιδής
μεταδεδεδομένων συμβατά με τα OAI-PMH56 και έγινε ένα βήμα προς την
καθιέρωση
ενός κοινού ευρωπαϊκού αποθετηρίου με ευρύτερη πρόσβαση.
(Γαρουφάλλου, κ.α., 2010, σ. 26).

48

Περισσότερες
πληροφορίες
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://pro.europeana.eu/web/europeanaawareness/home
49
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://pro.europeana.eu/web/europeana-inside
50
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://pro.europeana.eu/web/digitised-manuscripts-toeuropeana/home
51
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.europeanatravel.eu/
52
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.europeanalocal.eu/
53
Την Ελλάδα στο πρόγραμμα εκπροσωπεί η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας, που λειτουργεί ως
εθνικό σημείο αναφοράς για φορείς πληροφόρησης με σκοπό την παροχή βοήθειας στη διαδικασία προετοιμασίας
του ψηφιακού περιεχομένου τους για τη Europeana.
54
Οι πρώτοι φορείς που συμμετέχουν και αναδεικνύουν το ψηφιακό τους περιεχόμενο μέσω της Ψηφιακής Πύλης
Europeana είναι η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή- Βιβλιοθήκη «Δημήτρης & Αλίκη Περρωτή», η Δημόσια
Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Μέγαρο
Μουσικής-Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας «Λίλιαν Βουδούρη» και το Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας-Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας .
55
Σύμφωνα με τη Βικιπαίδεια Διαλειτουργικότητα είναι η δυνατότητα ενός προϊόντος ή συστήματος του οποίου οι
διεπαφές είναι πλήρως δημόσια τεκμηριωμένες να συνδέεται και να λειτουργεί με άλλα προϊόντα ή συστήματα,
χωρίς περιορισμούς στην πρόσβασή τους ή φραγμούς στην υλοποίηση.
56
Πρόκειται για το πρωτόκολλο Open Archives, με αντικείμενο την πρωτοβουλία για τη συγκομιδή
μεταδεδομένων
(OAI-PMH).
Περισσότερες
πληροφορίες
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.openarchives.org/pmh/
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Κεφάλαιο 2
Βιβλιοθήκες - Ποιότητα υπηρεσιών
«Η βιβλιοθήκη του 21ου αιώνα θα πρέπει να διακρίνεται όχι μόνο από το περιεχόμενο της
συλλογής της αλλά και από το εύρος κα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της»
(University of Illinois at Urbana-Champaign Library)

2.1 Ή έννοια της Ποιότητας
Ο προσδιορισμός της ποιότητας ως έννοια, έχει αποδοθεί με πολλούς τρόπους από
τους θεωρητικούς, καθώς αυτή ορίζεται κατά καιρούς διαφορετικά από κάθε
άνθρωπο, από τόπο σε τόπο και από οργανισμό σε οργανισμό.
Όπως αναφέρουν οι Feather και Sturges (2003): “H συμμόρφωση με τα πρότυπα”
καθώς και η “καταλληλότητα για το σκοπό” αποτελούν κλασικοί ορισμοί της
ποιότητας, με τον τελευταίο να έχει υιοθετηθεί από τους Garvin, 1984 και Griffiths
2008.
To 1988 ο Garvin (σσ.40-44), υποστήριξε πως τα ζητήματα γύρω από τον ορισμό και
την αναγνώριση της ποιότητας, προκύπτουν επειδή υπάρχουν τουλάχιστον πέντε
προσεγγίσεις που μπορούν να εντοπιστούν στην βιβλιογραφία αλλά και την εμπειρία,
σχετικά με αυτή:
 η υπερβατική προσέγγιση (Transcendent): ότι δηλαδή η ποιότητα είναι
συνώνυμη μιας “έμφυτης υπεροχής” (innate excellence), η οποία
αναγνωρίζεται καθολικά και απόλυτα μέσα από την εμπειρία, αλλά δεν μπορεί
να ορισθεί.
 η προσέγγιση που βασίζεται στον πελάτη/χρήστη (User-based): η ποιότητα ως
η καταλληλότητα για το σκοπό ή τη συμμόρφωση της απαιτήσεις του
πελάτη57.
 η προσέγγιση που βασίζεται στην παραγωγική διαδικασία (Manufacturingbased): η ποιότητα ως συμμόρφωση με της προδιαγραφές και τα πρότυπα.
 η προσέγγιση που βασίζεται στο προϊόν (Product-based): η ποιότητα
σχετίζεται με τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος, π.χ. διαστάσεις,
βάρος, αντοχή, πρόκειται για μια μετρήσιμη και ακριβής μεταβλητή.
 η προσέγγιση που βασίζεται στην προσφερόμενη ωφέλεια/αξία (Value-based):
η ποιότητα εξαρτάται από το τι ο πελάτης είναι διατεθειμένος ή τι θεωρεί
αποδεκτό να πληρώσει για αυτό το προϊόν/υπηρεσία58 (Landoy, 2010, σ.98).

57

Σύμφωνα με τον Garvin, πρόκειται για την προσωπική άποψη του πελάτη που σχετίζεται με την ιδιοσυγκρασία
του και είναι απόλυτα υποκειμενική.
58
Εδώ ουσιαστικά η ποιότητα ορίζεται με όρους κόστους-τιμής.
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Στη συνέχεια ο Garvin, (1988, σσ. 49-60) προσπάθησε να αναγνωρίσει την ποιότητα
των προϊόντων/υπηρεσιών59 μέσα από μια ολιστική προσέγγιση ενός πλαισίου 8
διαστάσεων ή κατηγοριών:
 Απόδοση (Performance): αν ανταποκρίνεται το προϊόν στα στάνταρτ και σε
αυτά που αναγράφονται στην συσκευασία.
 Συμμόρφωση με τα πρότυπα (Conformance): αν το προϊόν είναι συμβατό με
τυχόν εθνικές ή διεθνείς προδιαγραφές π.χ. κανονισμούς ασφαλείας.
 Χαρακτηριστικά (Features): τι άλλα οφέλη μπορούν να προστεθούν από το
προϊόν, π.χ. εγγύηση.
 Αξιοπιστία (Reliability): συνέπεια του προϊόντος ως προς τις επιδόσεις του
και τη διάρκεια ζωής του.
 Ανθεκτικότητα (Durability): πόση διάρκεια ζωής έχει ένα προϊόν με όρους
τεχνικούς και οικονομικούς. Για παράδειγμα πόσο ανθεκτικό είναι στην
καθημερινή του χρήση, αλλά και τι κόστος επισκευής έχει σε χρήμα και
προσωπική ευκολία, αλλαγή της μόδας κ.α.
 Επισκευασιμότητα (Serviceability): όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Garvin,
πρόκειται για την ταχύτητα και την ευγένεια κατά την εξυπηρέτηση καθώς και
την επάρκεια, και ευκολία επισκευής.
 Αισθητική (Aesthetics): πόσο ελκυστικό είναι κάτι σε όψη, αίσθηση, ήχο,
γεύση, μυρωδιά.
 Αντιληπτή ποιότητα (Perceived quality): αφορά το είδος της ποιότητας που
θέλει η ομάδα marketing να μεταφέρει στην αγορά, ποιο εμπορικό σήμα θα
χρησιμοποιήσει, καθώς και την αντίληψη που θέλουν να περάσουν για το
προϊόν/υπηρεσία, στους πελάτες.
Αργότερα, οι Griffiths και Brophy, όπως αναφέρει ο Griffiths (2008), πρόσθεσαν
άλλες δύο διαστάσεις:
 Ευχρηστία, (πόσο, κυρίως στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, προσβάσιμες είναι
και επιπλέον ανταποκρίνονται σε αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και
ικανοποίηση από κάποιο συγκεκριμένο περιεχόμενο) και
 Αξία, (αν ενημερώνεται με νέες πληροφορίες - update)60
Επίσης ο Griffiths (2008), αναφέρει ότι η προσέγγιση αυτή έχει υιοθετηθεί σε πολλές
βιβλιοθήκες και υπηρεσίες πληροφόρησης από τους Marchand (1990), Brophy και
Coulling (1996), Brophy (1998), και Griffiths και Brophy (2002, 2005).
Κατά τον Montgomery (1996) «ποιότητα είναι ο βαθμός στον οποίο τα προϊόντα
πληρούν τις απαιτήσεις των ανθρώπων που τα χρησιμοποιούν». Ο Montgomery
59

Yπηρεσία ορίζεται: «κάθε κύρια ή συμπληρωματική δραστηριότητα που δεν παράγει άμεσα ένα φυσικό προϊόν,
δηλαδή το κομμάτι αυτό της συναλλαγής ανάμεσα στον αγοραστή (πελάτη) και τον πωλητή (παροχέα), που δεν
αποτελεί αγαθό» (Evans και Lindsay 2008).
60

Η προσέγγιση αυτή χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των υπαρχόντων και των αναπτυσσόμενων
ακαδημαϊκών υπηρεσιών της Επιτροπής του Συνδέσμου των Συστημάτων Πληροφόρησης του Πληροφοριακού
Περιβάλλοντος.
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διακρίνει δύο είδη ποιότητας: την ποιότητα του σχεδιασμού, (που αντανακλά την
έκταση στην οποία ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, διαθέτει ένα επιδιωκόμενο
χαρακτηριστικό) και την ποιότητα της συμμόρφωσης, (που αντανακλά το βαθμό στον
οποίο το προϊόν ή η υπηρεσία, είναι σύμφωνο με την πρόθεση του σχεδιασμού).
Oι Parasuraman, Zeithaml και Berry (1985, σσ.41-50) στην αρχή θεώρησαν ότι η
ποιότητα μιας υπηρεσίας, μπορεί να περιγραφεί μέσα από δέκα διαστάσεις. Στην
προσπάθειά τους όμως να τις μετρήσουν, ανακάλυψαν πως οι πελάτες μπορούν να
διακρίνουν μόνο πέντε, πράγμα που υποδηλώνει ότι οι αρχικές δέκα διαστάσεις,
αλληλεπικαλύπτονται σημαντικά (Parasuraman, Zeithaml, και Berry, 1988, σσ.1240).Σύμφωνα με τους Parasuraman κ.α. (1988) οι υπηρεσίες μπορούν να αναλυθούν
από την πλευρά του πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη τα τέσσερα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
1. Έλλειψη απτότητας (Intangibility): οι υπηρεσίες σε αντίθεση με τα προϊόντα
δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση απτά χαρακτηριστικά. Δεν μπορεί
κάποιος να τις ακούσει, να τις γευτεί, να τις δει κ.α.
2. Ετερογένεια (Heterogenity): η παροχή μιας υπηρεσίας μπορεί να διαφέρει
κάθε φορά που επαναλαμβάνεται, καθώς εκτελείται από ανθρώπους.
3. Έλλειψη διαιρετότητας (Inseparability): η υπηρεσία δεν είναι διακριτή από
την εμπειρία που δημιουργείται ανάμεσα στον πελάτη και τον υπάλληλο που
παρέχει την υπηρεσία, καθώς υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ τους.
4. Φθαρτότητα (Perishability): η υπηρεσία δεν μπορεί να αποθηκευτεί όπως
συμβαίνει με τα προϊόντα, με σκοπό την μελλοντική πώλησή τους.
Κατά την κλίμακα SERVQUAL, η οποία αποτελεί και την πιο συχνά
χρησιμοποιούμενη κλίμακα μέτρησης ποιότητας των υπηρεσιών, ποιότητα ορίζεται
ως η διαφορά μεταξύ των προσδοκιών ή τις επιθυμίες του πελάτη και την αντίληψή
τους “αντιληπτή ποιότητα” για το τι τους παραδόθηκε. Στην περίπτωση των
προϊόντων φαίνεται πως η απόδοση της ποιότητας ως έννοια είναι πιο ξεκάθαρη, σε
σχέση με τις υπηρεσίες όπου κατά κανόνα εμπλέκεται ο ανθρώπινος παράγοντας.
Στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών, κρίσιμο επίσης ρόλο εμφανίζεται να
διαδραματίζουν η συμπεριφορά και οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ του
προσωπικού και των πελατών.
Τέλος, σημαντικές συνιστώσες αποτελούν οι θεμελιώδεις αξίες και η εταιρική
κουλτούρα, που αναπτύσσονται σε μια υπηρεσία/οργανισμό. «Η στάση των
εργαζομένων, η δέσμευσή τους, η συνεχής μάθηση και κατανόηση των μεθόδων και
συστημάτων ποιότητας, ξεκινάει από το μυαλό και εκφράζεται μέσα από αποφάσεις και
δράσεις» (Εdvardsson, Thomasson και Ǿvretveit, 1994, σ.22). Η ποιότητα δεν
υφίσταται εάν δεν υπάρχουν άνθρωποι και οργανισμοί που θα τη δημιουργήσουν. Οι
διάφορες τεχνικές και μέθοδοι που αναπτύσσονται, μπορούν να επιτύχουν μία ιδεατή
ποιότητα υπηρεσίας, όμως πρωτίστως οι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να
θέλουν να το κάνουν. Άλλωστε είναι αυτοί που θα εισπράξουν τη μεγαλύτερη
ικανοποίηση από την παροχή και βελτίωσή της.
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2.1.1 Ποιότητα και ικανοποίηση πελατών/χρηστών
Είδαμε παραπάνω πως η ποιότητα είναι μια πολυδιάστατη έννοια που διαρκώς
μεταβάλλεται. Η ικανοποίηση των πελατών/χρηστών αποτελεί επίσης μία σύνθετη
έννοια. Έτσι η ικανοποίηση πελατών αναφέρεται στο το πώς οι πελάτες βλέπουν τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες ενός οργανισμού υπό το φως της εμπειρίας που είχαν με τον
οργανισμό ή το προϊόν, καθώς και τη σύγκριση που κάνουν σε σχέση με αυτά που
έχουν ακούσει ή δει σε άλλους οργανισμούς ή εταιρείες (Szwarc, 2005, σ.6).
Μπορεί να αφορά π.χ. το πόσο καλά αισθάνονται οι χρήστες μετά από μια συναλλαγή
με τη βιβλιοθήκη, ή την πιθανότητα να την ξαναχρησιμοποιήσουν σε μια προσεχής
αναζήτηση πληροφοριών. Η ικανοποίηση, σχετίζεται με το όφελος που
αντιλαμβάνεται ότι κερδίζει κάποιος, αποδεχόμενος π.χ. μια βιβλιοθηκονομική
υπηρεσία. Εάν η ικανοποίηση αποτελεί στοιχείο μέτρησης της εμπειρίας από μια
υπηρεσία και ισοδυναμεί με τις ανάγκες των πελατών, τότε μπορεί να αποτελέσει ένα
μέτρο ποιότητας (Lynette, 2004, σ.125).
Ο Vance (1994, σ.108) μιλώντας για την πυραμίδα ικανοποίησης των πελατών,
αναφέρει ότι αυτή, σχετίζεται άμεσα με το πώς πληρούνται οι απαιτήσεις τους. Η
θεωρία έχει ως αφετηρία την αίσθηση που έχουν οι πελάτες μετά από μία συναλλαγή
με μία υπηρεσία. Έτσι οι πελάτες μπορεί να νιώσουν:
 Oτι έχουν εκπληρωθεί οι προσδοκίες τους: η υπηρεσία παρέχεται έγκαιρα και
ικανοποιητικά.
 Ευχαριστημένοι με το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών: γεγονός που
υποδηλώνει ότι ήταν καλύτερες από ό, τι είχαν προβλέψει.
 Ενθουσιασμένοι με την ανταπόκριση που λαμβάνουν: νιώθουν έκπληκτοι με
το χρόνο και τον κόπο που χρειάστηκε να επενδύσουν.
 Κάτι περισσότερο από ενθουσιασμένοι: σε βαθμό που όποτε τους δίνεται η
ευκαιρία, συστήνουν και επαινούν την υπηρεσία, με συνέπεια αυτή, να
αποκτήσει ένα σημαντικό σύμμαχο.
Η σχέση της ποιότητας μιας υπηρεσίας και της ικανοποίησης των χρηστών, είναι
αρκετά σύνθετη. Η ποιότητα ορίζεται ποικιλοτρόπως ως ένα στοιχείο της
ικανοποίησης και αντίστροφα (Cullen, 2001, σσ.662-681). Για τους Sureshcandar,
Rajendran, και Anantharaman (2002, σσ.363-379) η ικανοποίηση του πελάτη, θα
πρέπει να θεωρηθεί ως μια πολυδιάστατη δομή που τα στοιχεία της μέτρησης της θα
πρέπει να δημιουργούνται με τις ίδιες διαστάσεις που χρησιμοποιούνται για την
ποιότητα των υπηρεσιών.
Σε ότι αφορά τη συμπεριφορά των ικανοποιημένων και μη, πελατών οι (Εdvardsson,
Thomasson, και Ǿvretveit (1994, σ.82) αναφέρουν πως οι ευχαριστημένοι πελάτες
είναι προϋπόθεση για την επιβίωση και την ανάπτυξη ενός οργανισμού. «Όταν οι
πελάτες είναι ικανοποιημένοι, η ικανοποίηση απλώνεται σαν κύκλος μέσα στο νερό,
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διαχέοντας την ικανοποίηση στο προσωπικό και τελικά στους ιδιοκτήτες/διαχειριστές: η
βελτίωση της ποιότητας είναι ένα παιχνίδι όπου ο καθένας κερδίζει».
Από την άλλη, οι δυσαρεστημένοι πελάτες δημιουργούν ένα μεγάλο κόστος στην
εταιρεία ή τον οργανισμό, καθώς αναπαράγουν αρνητικά σχόλια στους άλλους. Κατά
τον Szwarc, (2005, σ.12) οι έρευνες έχουν δείξει πως οι δυσαρεστημένοι πελάτες,
είναι πιθανότερο να μιλήσουν αρνητικά σε περισσότερους ανθρώπους για την
δυσαρέσκειά τους, παρά οι ευχαριστημένοι για την ικανοποίησή τους.
Σε γενικές γραμμές οι θεωρίες συγκλίνουν στην άποψη ότι η ικανοποίηση είναι το
τελικό στάδιο μιας ψυχολογικής διαδικασίας που προσδιορίζει εν μέρει την ποιότητα
μιας υπηρεσίας, αλλά μπορεί να καθορίσει επίσης και την επιβίωση ενός οργανισμού.

2.1.2 Aντιληπτή ποιότητα υπηρεσίας
Η ποιότητα των υπηρεσιών, είναι μία έννοια που επηρεάζει τη συμπεριφορά και τις
προθέσεις των καταναλωτών και έχει μελετηθεί αρκετά από την επιστημονική
κοινότητα (Bitner και Hubert 1994, σσ.72-94). H αντιληπτή ποιότητα είναι δύσκολο
να κατανοηθεί και να ορισθεί, καθώς εμπεριέχει τόσο υποκειμενικούς όσο και
αντικειμενικούς παράγοντες και εξαρτάται
σύμφωνα με τους Εdvardsson,
Thomasson και Ǿvretveit (1994, σ.35), από τα χαρακτηριστικά του πελάτη:
εκπαίδευση, εισόδημα, τον τρόπο ζωής, τις αξίες, κ.α.
O Gummessson, όπως αναφέρουν οι Εdvardsson, Thomasson και Ǿvretveit (1994, σ.
35), ανέπτυξε ένα μοντέλο σύμφωνα με το οποίο για να είναι ικανοποιητική η
αντιληπτή ποιότητα σε κάποιον πελάτη, θα πρέπει η υπηρεσία/προϊόν να
ανταποκρίνεται σε τέσσερις παράγοντες ποιότητας, γνωστοί ως “4Qs”, οι οποίοι
είναι διαφορετικής φύσεως αλλά εξίσου σημαντικοί.
Ο πρώτος, αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο έχει σχεδιαστεί ένα προϊόν/υπηρεσία,
έτσι ώστε να εκτελεί τις λειτουργίες που απαιτούνται προκειμένου να ικανοποιηθεί ο
πελάτης, ο δεύτερος έχει να κάνει με την επιτυχή κατασκευή του προϊόντος ή
αντίστοιχα τον επιτυχή σχεδιασμό μιας υπηρεσίας έτσι ώστε να μην χρειαστεί να
γίνουν διορθώσεις σφαλμάτων και συνεπώς χαμένες πωλήσεις. Ο τρίτος, αφορά την
άμεση αντιληπτή ποιότητα που εισπράττει ο καταναλωτής κατά τη διαδικασία της
υπηρεσίας: π.χ. πόσο ευχάριστο είναι το προσωπικό, κατά πόσο δίνουν την εντύπωση
πως είναι αρμόδιοι κλπ., και ο τέταρτος απαντά στην μελλοντική χρησιμότητα ή την
τελική ποιότητα μιας υπηρεσίας, η οποία προφανώς προσδοκάται ότι θα διατηρηθεί
για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Για τον Zeithaml (1988) αντιληπτή ποιότητα υπηρεσίας ορίζεται ως η εκτίμηση του
πελάτη για τη συνολική ανωτερότητα ή υπεροχή μιας υπηρεσίας. Σύμφωνα με τους
Parasuraman κ.α. (1985, σσ.41-50), η αξιολόγηση του πελάτη σχετικά με την
συνολική ποιότητα μιας υπηρεσίας, εξαρτάται από το χάσμα που δημιουργείται
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μεταξύ των προσδοκιών και των αντιληπτών επιπέδων απόδοσης που αυτός έλαβε. Η
ποιότητα των υπηρεσιών επομένως μπορεί να συγκεκριμενοποιηθεί ως συνάρτηση
του μεγέθους του χάσματος μεταξύ αντιληπτής και παρεχόμενης υπηρεσίας.
Για τον Garvin (1988, σ.60) η αντιληπτή ποιότητα είναι η φήμη που δημιουργείται
για την παροχή υπηρεσιών ανάμεσα στον πληθυσμό, ιδίως εκείνων με τους οποίους
οι δυνητικοί πελάτες θα έρθουν σε επαφή. Για τους Brophy και Griffiths, όπως
αναφέρει ο τελευταίος (2008) αποτελεί τη συνολική άποψη των χρηστών για μια
υπηρεσία, καθώς και τις πληροφορίες που αντλούνται από αυτήν, οι οποίες μπορεί να
είναι χρήσιμες για τη μέτρηση αντιλήψεων τόσο πριν όσο και μετά από την παροχή
μιας υπηρεσίας.
Σε γενικές γραμμές οι ερευνητές συμφωνούν α) ότι η αντιληπτή ποιότητα είναι το
αποτέλεσμα της υποκειμενικής κρίσης του πελάτη σχετικά με το επίπεδο της
προσφερόμενης υπηρεσίας και αυτής που του παρέχεται, β) ότι πρόκειται για μια
πολυδιάστατη δομή.
Από την άλλη δεν έχει επιτευχθεί συναίνεση σχετικά α) με την καθολικότητα των
καθοριστικών παραγόντων της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε κάθε
τμήμα τους, β) τη σημασία και φύση των λειτουργικών χαρακτηριστικών των
καθοριστικών παραγόντων που συντελούν την ποιότητα υπηρεσίας, γ) αν τα
χαρακτηριστικά μιας υπηρεσίας αντανακλώνται σε αυτό που αναμένουν οι πελάτες
από την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας (Pisnik και Snoj 2010, σσ.187-205).
Συμπερασματικά, θα λέγαμε πως η ικανοποίηση είναι η “αίσθηση” που έχει κάποιος
μετά από μία συγκεκριμένη συναλλαγή, ενώ η αντιληπτή ποιότητα αντικατοπτρίζει
μία σφαιρική εικόνα που σχηματίζει από μία υπηρεσία, στην οποία
συμπεριλαμβάνονται υποκειμενικά κριτήρια όπως π.χ. στοιχεία εξυπηρέτησης των
πελατών. Παρόλα αυτά οι δύο έννοιες συσχετίζονται, καθώς για να επιτευχθεί
αντιληπτή ποιότητα, απαιτείται μία διαχρονική αίσθηση ικανοποίησης του πελάτη.

2.2 Η σύγχρονη Βιβλιοθήκη στην υπηρεσία της ποιότητας
«Η δημόσια βιβλιοθήκη είναι το τοπικό κέντρο πληροφόρησης προσφέροντας όλα τα είδη της γνώσης και
της πληροφορίας προς εύκολη διάθεση στους χρήστες της»
(IFLA, 1994)

Η σύγχρονη βιβλιοθήκη, η βιβλιοθήκη του 21ου αιώνα, του διαδικτύου, της
πληροφορικής, της τεχνολογίας αλλά και της οικονομικής κρίσης καλείται να
διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο όχι μόνο στην πρόσβαση και οργάνωση της γνώσης
αλλά και στην υιοθέτηση εκείνων των πολιτικών (αναπτύσσοντας στρατηγικές
μάνατζμεντ και μάρκετινγκ προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της εποχής), που θα
ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις του
κοινωνικού περιβάλλοντός της.
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Οι Usherwood and Sobczyk (1997), υποστήριξαν πως ο αριθμός των χρηστών των
δημόσιων βιβλιοθηκών είναι υψηλός, όταν οι υπηρεσίες που παρέχονται έχουν
μεγάλη αξία, ενισχύουν την ποιότητα ζωής και είναι σε θέση να εκπληρώσουν μια
βασική ανάγκη για την πλειοψηφία των χρηστών μιας βιβλιοθήκης.
Κατά τους Passonneau, Sarah και Lewin, Heather (2011) «οι βιβλιοθήκες για να
επιτύχουν, θα πρέπει να προβαίνουν στην αποτίμηση των πιθανών ρόλων τους, να
είναι ενήμερες για τους παραδοσιακούς ρόλους που δεν απαιτούνται πλέον, και να
στρέφουν τη στρατηγική τους σε υπηρεσίες που θα μεγιστοποιήσουν την αξία τους στους
τοπικούς χρήστες».
Έτσι, όπως συμβαίνει σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιούνται στην παροχή
υπηρεσιών, οι βιβλιοθήκες πρέπει να κατανοήσουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες
των χρηστών τους, να βρίσκονται σε εγρήγορση απέναντι στις επικείμενες αλλαγές,
έτοιμες να αναχαιτίσουν ενδεχόμενες κρίσεις και να αναπτυχθούν.
Μια υπηρεσία χαρακτηρίζεται από ποιότητα, όταν απαντά πλήρως στις απαιτήσεις
και τις προσδοκίες των χρηστών της. Εάν μια βιβλιοθήκη παρέχει τη σωστή
πληροφορία, στο σωστό χρήστη, τη σωστή στιγμή, με την απαιτούμενη μορφή, τότε
αυτό συνεπάγεται τη διατήρηση της ποιότητας. «Ποιότητα υπηρεσιών δηλαδή,
σημαίνει να ικανοποιείς το αίτημα κάθε χρήστη, γρήγορα, αναλυτικά και εύστοχα»
(Sharma, 2001).
Οι βιβλιοθήκες είναι συνήθως πελατοκεντρικές (user-centered). Σύμφωνα με τον
Szwarc (2005, σ.14) αυτό σημαίνει ότι ένας οργανισμός εξετάζει τα σχέδια και τις
δράσεις του από την οπτική των πελατών ή των πιθανών πελατών του, καθώς και από
την πλευρά των διαφόρων τμημάτων και υπηρεσιών του οργανισμού. Στόχος τους
είναι να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες και πηγές πληροφόρησης έτσι ώστε να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες των χρηστών τους, καθώς οι χρήστες είναι και ο
μοναδικός λόγος ύπαρξής τους.
Ο προσανατολισμός στον πελάτη και η ποιότητα δεν είναι απλά ζητήματα ούτε και
μπορούν διασφαλίσουν ότι μια υπηρεσία ικανοποιεί τις ανάγκες του πελάτη. Ο
τρόπος με τον οποίο παρέχεται η υπηρεσία και η σχέση του πελάτη με την
εταιρεία/οργανισμό πρέπει επίσης να πληρούν τις προσδοκίες των πελατών.
Μέσα από τη βελτίωση της ποιότητας ο πελάτης/χρήστης, ωφελείται διπλά. Αφενός
μεν είναι διαρκώς ενήμερος σχετικά με τις νέες εξελίξεις και αφετέρου εκπαιδεύεται
ώστε να αναπτύξει τις δεξιότητες που απαιτούνται, για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες
του. Αυτό βοηθά στο να αναπτυχθεί μια μακροπρόθεσμη σχέση εμπιστοσύνης με τον
πελάτη, δημιουργώντας την αίσθηση στον τελευταίο, ότι συμμετέχει και αυτός με τον
τρόπο του στην εξέλιξη της υπηρεσίας (Εdvardsson, Thomasson και Ǿvretveit, 1994,
σ.120).
Mετά από έρευνες, οι Martensen και Gronholdt (2003, σσ.140-147), κατέληξαν πως
καθοριστικοί παράγοντες στην παροχή των υπηρεσιών μιας βιβλιοθήκης είναι: οι
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ηλεκτρονικές πηγές, η συλλογή έντυπου υλικού, διάφορες βιβλιοθηκονομικές
υπηρεσίες, τεχνικές ευκολίες, το περιβάλλον καθώς και ο ανθρώπινος παράγοντας.
Επιπροσθέτως με μια σειρά από παραγοντικές αναλύσεις σε πάνω από 100
μεταβλητές οι Hernon, Danuta και Altman (1999, σσ.9-17), βρήκαν πως στις
διαστάσεις ποιότητας παροχής υπηρεσιών μιας βιβλιοθήκης συμπεριλαμβάνονται:
χρόνος αναμονής, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και το
περιβάλλον της βιβλιοθήκης, οι τεχνικές ευκολίες που παρέχονται στους χρήστες, το
προσωπικό, οι παροχές της βιβλιοθήκες, η ανταπόκριση των δεδομένων στις ανάγκες
των χρηστών κ.α.
Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάμε αρκετούς ορισμούς σχετικά με την ποιότητα των
βιβλιοθηκών, π.χ. κατά το πρότυπο ISO 11620, ποιότητα στις βιβλιοθήκες ορίζεται
«ως το σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της
υπηρεσίας, το οποίο σύμφωνα με τις ικανότητες της βιβλιοθήκης ικανοποιεί
εκφραζόμενες και συνεπαγόμενες ανάγκες».
Για τους Nejati και Nejati (2008), η έννοια της ποιότητας των υπηρεσιών μιας
βιβλιοθήκης, «ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των προσδοκιών και αντιλήψεων που έχει
κάποιος χρήστης ως προς την απόδοση των υπηρεσιών αυτών».
Κατά άλλους, ποιότητα σημαίνει ότι «η υπηρεσία είναι καλή και χαμηλού κόστους»
(Poll, 2006). Βέβαια στην περίπτωση των βιβλιοθηκών, όπου συνήθως οι υπηρεσίες
παρέχονται δωρεάν, οι χρήστες θα λέγαμε ότι “πληρώνουν” έμμεσα, με την
προσπάθεια που καταβάλουν αλλά και το χρόνο που σπαταλούν για την πρόσβασή
τους σε μια υπηρεσία.
Θα λέγαμε λοιπόν ότι η διασφάλιση της ποιότητας σε μια βιβλιοθήκη, είναι μια
συνεχής διαδικασία κατά την οποία εξετάζονται διαρκώς οι μεταβαλλόμενες ανάγκες
των χρηστών της, με στόχο τον επαναπροσδιορισμό των υπηρεσιών και την πλήρη
ικανοποίησή τους. «Η παραγωγικότητα, η ποιότητα, η ευελιξία και οι καινοτομίες, τα
τέσσερα αυτά κριτήρια είναι έννοιες οι οποίες πρέπει να υιοθετηθούν όλο και
περισσότερο από τις βιβλιοθήκες» (Κυριακοπούλου και Γλωσσιώτης 2009, σ.394).
Οι βιβλιοθήκες στην Ελλάδα καλούνται να συμβάλλουν σε όλους τους κοινωνικούς,
πολιτιστικούς και οικονομικούς τομείς. Η βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφόρησης, καθώς και η διεύρυνση των υπαρχόντων,
αποτελούν σημαντική δράση και απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρησή τους.
Οι δημοτικές βιβλιοθήκες, θα πρέπει να αναπτύξουν αυτές τις πρακτικές εργασίας
και διαχειριστικές μεθόδους, που θα τους επιτρέψουν να ανταποκρίνονται γρήγορα
και με αποτελεσματικό τρόπο στις απαιτήσεις και πρωτίστως τις ανάγκες των
χρηστών της βιβλιοθήκης και της ευρύτερης κοινότητας. Η χρήση των δεικτών
ποιότητας για την αξιολόγηση και την εκτίμηση των υπηρεσιών μιας βιβλιοθήκης σε
τακτική βάση μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη του εν λόγω στόχου.

28

2.3 Καλές Πρακτικές παροχής υπηρεσιών σε δημοτικές βιβλιοθήκες
της Ευρώπης
Μια σειρά από καλές και βέλτιστες πρακτικές προγραμμάτων σε δημοτικές
βιβλιοθήκες61, μπορούμε να εντοπίσουμε σε αρκετές βιβλιοθήκες ανά τον κόσμο. Για
τις ανάγκες της εργασίας μας θα περιοριστούμε σε κάποια από τα πρότυπα αυτά
προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή επικράτεια.
Καταρχήν το πιλοτικό πρόγραμμα “Libraries for All62” που χρηματοδοτήθηκε στα
πλαίσια του τομέα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί μια
προσπάθεια αναβάθμισης των βιβλιοθηκών προς μια ευρωπαϊκή προοπτική, με
δεδομένο το γεγονός ότι οι βιβλιοθήκες, αποτελούν ένα εύκολα προσβάσιμο σημείο
μάθησης και επικοινωνίας, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν την πρόκληση της
πολυπολιτισμικότητας και πολυγλωσσικότητας των χρηστών τους. Στο πρόγραμμα
συμμετείχαν βιβλιοθήκες από: Αυστρία, Σουηδία, Γερμανία, Τσεχία, και
αναπτύχθηκαν δράσεις, κάποιες από τις οποίες, εξελίχτηκαν σε βέλτιστες πρακτικές
παροχής υπηρεσιών για τις βιβλιοθήκες.
Μερικές από τις δράσεις - πρότυπα που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια αυτού του
προγράμματος, είναι: “Intercultural Library και Public Libraries Forum” στη
Γερμανία, το “www.meertalen.nl” by the Dutch Public Library Association στην
Ολλαανδία, το “Library's and Information Services for Immigrants” στη δημόσια
βιβλιοθήκη της Στοκχόλμης στη Σουηδία.
Επιπλέον, το “Information Services for Immigrants” City Library του Ελσίνκι στη
Φιλανδία, το “Århus Kommunes Biblioteker”, στη Δανία63, το “IT Courses for
Immigrants” στη δημόσια βιβλιοθήκη της Χάγης στην Ολλανδία, το “We Read the
Newspaper – TOGETHER” στην Κεντρική Βιβλιοθήκη της Odense στη Δανία και το
“We Are All at Home Here” στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Ostrava στην Τσεχία,64.
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Μια σειρά από καλές πρακτικές παροχής υπηρεσιών που εφαρμόστηκαν στη Γερμανία παρατίθενται στο
παράρτημα Ε.
62
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.librariesforall.eu/
63
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.aakb.dk/
64
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.kmo.cz/
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2.3.1 Το Intercultural Library project- Interkulturelle Bibliothek
Με το αξίωμα ότι τα βιβλία είναι απαραίτητα στην ένταξη των μεταναστών, η Ένωση
Γερμανικών Βιβλιοθηκών σχεδίασε τη διαπολιτισμική δικτυακή πύλη με το όνομα
“Intercultural Library”.
Σκοπός του νέου εγχειρήματος είναι αφενός μεν να παρέχει ταχύτερη πρόσβαση σε
εκπαιδευτικά βοηθήματα στους μετανάστες, γραμμένα στη μητρική τους γλώσσα και
αφετέρου να δώσει στους βιβλιοθηκονόμους ένα ισχυρό εργαλείο προκειμένου να
ανταποκριθούν επαρκέστερα στις ανάγκες των μεταναστών.
Η Γερμανία θεωρείται μια πολύγλωσση χώρα και η ανάγκη επικοινωνίας και παροχής
υπηρεσιών στους μετανάστες και δη σε αυτούς που θα γίνουν τακτικοί χρήστες των
βιβλιοθηκών, είναι επιτακτική, προκειμένου να ξεπεραστούν οι αρχικές αναστολές
τους.
Με το νέο υλικό που προσφέρεται, δίνονται πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους (σε
περισσότερες από 20 γλώσσες), σχετικά με την καθημερινή τους ζωή στο νέο τόπο
κατοικίας τους καθώς και δυνατότητα πρόσβασης σε ξενόγλωσση λογοτεχνία,
κάνοντας ένα πρώτο αλλά ουσιαστικό βήμα στην προσέλκυση και πιθανόν τη
μετεξέλιξη σε τακτικούς χρήστες, στις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών. Επιπλέον
παρέχεται βοήθεια στους χρήστες, με ειδικές ξεναγήσεις στην βιβλιοθήκη, με την
παρουσία δίγλωσσου προσωπικού καθώς και υπολογιστές που επιτρέπουν την
έρευνα με multiscript (σε πολλά αλφάβητα) κωδικούς, π.χ. στο κυριλλικό αλφάβητο
(Levermann,2009).

2.3.2 Το Århus Kommunes Biblioteker project, Denmark
Η Βιβλιοθήκη, Århus Kommunes Biblioteker65 στη Δανία έχει καθιερώσει μια σειρά
από εκδηλώσεις ( μουσικές, κινηματογραφικές προβολές, συναυλίες κ.α.) στις οποίες
οι νέοι της περιοχής συμμετέχουν όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αλλά και
κατά τη διαδικασία σχεδιασμού της.
Επιπροσθέτως, έχει δημιουργηθεί μια γωνιά στην βιβλιοθήκη, η λεγόμενη Job
Corner, (η γωνιά εργασίας), στην οποία λαμβάνει μέρος μία δράση που στόχο έχει τη
συνεργασία των ανθρώπων αλλά και αρμοδίων στελεχών του τοπικού κέντρου
ανεργίας και τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου έτσι ώστε να δοθεί η απαραίτητη
στήριξη και βοήθεια σε όλους όσους ενδιαφέρονται για μια θέση εργασίας, ή τη
συμπλήρωση ενός βιογραφικού ή και την προετοιμασία τους για κάποια συνέντευξη.

65

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.aakb.dk/
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2.3.3 Το Learning to Love Reading – Literacy Work in Libraries
Στη Γερμανία, 7,5 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες (στα 4,4 εκατομμύρια είναι η
πρώτη τους γλώσσα), είναι αναλφάβητοι, παρά το ανεπτυγμένο εκπαιδευτικό τους
σύστημα και την υποχρεωτική εκπαίδευση (Goethe, 2011).
Οι δημόσιες βιβλιοθήκες της Γερμανίας για να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο,
ανέπτυξαν ειδικά προγράμματα για τους αναλφάβητους, δίνοντάς τους έτσι την
ευκαιρία να ενταχθούν πλήρως στην κοινωνία.
Οι βιβλιοθήκες με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και εθελοντές, ετοιμάζουν μια
σειρά από υπηρεσίες για τους ενδιαφερόμενους. Ένα ειδικό πρόγραμμα εκμάθησης,
το “Alpha Learning Studios”, λαμβάνει χώρα στις βιβλιοθήκες σε ώρες εκτός της
κανονικής λειτουργίας τους, θέλοντας να αντιμετωπίσει με διακριτικότητα τους
ανθρώπους στους οποίους απευθύνεται.
Το πρόγραμμα ξεκινάει χρησιμοποιώντας μια σύντομη σειρά από εικόνες, που
εξοικειώνει τους επισκέπτες με έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό, που δεν απαιτούν κατ’
ανάγκη, δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής: π.χ. από ένα βιβλίο μαγειρικής, ένα
λεξικό με εικόνες και ένα απλό μυθιστόρημα με συνοδεία ήχου CD.
Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση του “Alpha Learning Studios”, το οποίο είναι ένα
πρόγραμμα εκμάθησης σε υπολογιστή, που επιτρέπει στους επισκέπτες να
εξασκηθούν στην ανάγνωση, τη γραφή και την αριθμητική.
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Κεφάλαιο 3
Αξιολόγηση Υπηρεσιών - Βιβλιοθηκών και Μοντέλα
μέτρησης Ικανοποίησης Χρηστών
3.1 Μέτρηση & Αξιολόγηση
Σταθερή και διαρκής βελτίωση της ποιότητας δίχως μέτρηση δεν μπορεί να
επιτευχθεί σε μια υπηρεσία με προδιαγεγραμμένους και μη επιφανειακούς στόχους.
Οι βιβλιοθηκονόμοι σε καθημερινή βάση κρατούν στατιστικά στοιχεία που έχουν να
κάνουν με την καθημερινή κίνηση των βιβλιοθηκών. Έτσι π.χ. καταγράφουν τον
αριθμό των ατόμων που εξυπηρέτησαν, τα τηλέφωνα που απάντησαν, τον κόσμο που
παρακολουθεί τις δραστηριότητες – εκδηλώσεις που γίνονται στο χώρο κ.α.
Περιορίζονται έτσι σε μια ποσοτικοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς να
προβαίνουν σε μια σημαντική πτυχή της ποιότητας που είναι η ικανοποίηση των
χρηστών σε σχέση με τις συλλογές και τις υπηρεσίες.
Σύμφωνα με την ARL66, όπως αναφέρει ο Blixrud (2001) οι παραδοσιακοί τρόποι
μέτρησης των Βιβλιοθηκών είναι:







Κυκλοφορία υλικού
Αριθμός τόμων
Αριθμός μονογραφιών που αγοράστηκαν
Παρουσιάσεις σε ομάδες
Ερωτήματα που τέθηκαν στο πληροφοριακό τμήμα
Δαπάνες για την απόκτηση υλικών

Όμως «Η μέτρηση της ποιότητας των βιβλιοθηκών βασισμένη μόνο στις συλλογές τους
έχει καταστεί πια ξεπερασμένη» (Nitecki, 1996). Οι IFLA/UNESCO προτείνουν στις
Βιβλιοθήκες να χρησιμοποιήσουν τρία εργαλεία του μάνατζμεντ έτσι ώστε να
αναπτύξουν τις υπηρεσίες τους και να παρέχουν αποδοτικές και αποτελεσματικές
υπηρεσίες στους χρήστες τους.
 Ανάλυση της κοινότητας
 Παρακολούθηση και αξιολόγηση
 Μέτρηση της απόδοσης
Καθώς αυξάνεται η πολυπλοκότητα της έννοιας της ικανοποίησης χρηστών,
αυξάνεται και η πολυπλοκότητα της μεθόδου μέτρησης. Η μέτρηση της ποιότητας
δεν αποσκοπεί στην τελειότητα, αλλά έχει ως στόχο της την σταδιακή βελτίωση,
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Association of Research Libraries, πρόκειται για την Ένωση Ερευνητικών Βιβλιοθηκών που αποτελείται από τις
μεγαλύτερες βιβλιοθήκες της Βόρειας Αμερικής και αναλαμβάνει διάφορα προγράμματα που έχουν ευρεία
συμμετοχή ενώ βρίσκεται σε στενή σχέση και συνεργασία με διάφορους συναφείς οργανισμούς πληροφόρησης.
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μέσα από την επίμονη και διαρκής εξέλιξη των υπαλλήλων και των παρεχόμενων
υπηρεσιών.
Κατά την Walter (1992) η μέτρηση, όπως σε όλους τους οργανισμούς, έτσι και στις
βιβλιοθήκες, εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς. Έτσι χρησιμοποιείται για να:
 Αναφέρει τα σημερινά επίπεδα απόδοσης
 Να συγκρίνει τα σημερινά επίπεδα απόδοσης τόσο σε σχέση με αυτά του
παρελθόντος όσο και με τα επιθυμητά επίπεδα στο μέλλον
 Να διαγνώσει τα προβληματικά σημεία
 Να παρακολουθήσει την πρόοδο προς την επίτευξη της αποστολής και των
στόχων της βιβλιοθήκης
 Να παράγει ποσοτικά στοιχεία προκειμένου να λάβει αποφάσεις για το μέλλον
 Να αιτιολογήσει τις εισηγήσεις στον προϋπολογισμό και την κατανομή των
πόρων
Με το νόμο 3230/2004 (Μιχαλόπουλος και Πασσάς 2009) καθιερώθηκε η μέτρηση
της αποτελεσματικότητας67 και αποδοτικότητας68 της Δημόσιας Διοίκησης, κύριοι
στόχοι της οποίας είναι:






Καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
Επαύξηση εμπιστοσύνης των πολιτών
Ενίσχυση διαφάνειας
Πληρέστερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων
Άσκηση διοίκησης προς όφελος του πολίτη

Βλέπουμε λοιπόν, ότι η μέτρηση δεν εστιάζει πλέον μόνο σε θέματα εσόδων και
δαπανών αλλά και σε ζητήματα που αφορούν την ποσότητα και την ποιότητα της
δημόσιας λειτουργίας. Η αναγκαιότητα μέτρησης της αποτελεσματικότητας και της
αποδοτικότητας σύμφωνα με τον Ν.3230/2004, συμβάλλει στα εξής:










Αξιολόγηση των προγραμμάτων
Σχεδιασμός και κατάρτιση προϋπολογισμού
Βελτίωση λειτουργιών
Ανακατανομή πόρων
Διοίκηση λειτουργιών
Ανάληψη ευθυνών από το σύνολο του προσωπικού
Πληρέστερη αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων
Βελτίωση εξυπηρέτησης του πολίτη
Ενίσχυση διαφάνειας

Μολονότι οι όροι αξιολόγηση και μέτρηση σχετίζονται, ωστόσο δεν αποτελούν
συνώνυμους όρους. Η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει διάφορα
67

Ως αποτελεσματικότητα νοείται ο βαθμός στον οποίο η εκροή συμβάλλει στην επίτευξη των τελικών στόχων.
Ως αποδοτικότητα νοείται η ικανότητα της δημόσιας οργάνωσης να επιτυγχάνει τους στόχους αυτούς με το
μικρότερο κόστος.
68
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στάδια εκ των οποίων κάποιο μπορεί να συνδέεται με τη μέτρηση, χωρίς αυτό να
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση.
Για τον Harriman (2008, σ.197) ως αξιολόγηση νοείται «η συστηματική διαδικασία
που αποσκοπεί στη μείωση της αβεβαιότητας σχετικά με την αποτελεσματικότητα της
συγκεκριμένης υπηρεσίας ή μέρος μιας υπηρεσίας. Καθώς το εσωτερικό και εξωτερικό
περιβάλλον της βιβλιοθήκης αλλάζει διαρκώς, απαιτείται παρακολούθηση, αποτίμηση
και μέτρηση».
Στην ίδια λογική οι Hernon και Altman (1996, σ.15), ορίζουν την αξιολόγηση ως τη
διαδικασία στην οποία γίνεται «σύγκριση του τι έχουμε με το τι θα έπρεπε να έχουμε».
Ουσιαστικά, αξιολόγηση είναι ο προσδιορισμός και η συλλογή δεδομένων για έναν
οργανισμό ή επιμέρους προγράμματα, πόρους και υπηρεσίες τα οποία
χρησιμοποιούνται προκειμένου να ενημερώσουν αυτούς που χαράζουν πολιτικές.
Μια επιτυχής αξιολόγηση καθιστά τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής
(policymakers), ικανούς να αναγνωρίσουν και να συλλέξουν χρήσιμες πληροφορίες
έτσι ώστε να αποφασίσουν για το αν θα συνεχίσουν ένα πρόγραμμα ή μια υπηρεσία,
να προβούν σε βελτιώσεις και καλύτερη κατανομή των πόρων.
Η αξιολόγηση απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, ερμηνεία των αποτελεσμάτων και
υλοποίηση των αλλαγών και βελτιώσεων οι οποίες βασίζονται στις μετρήσεις που
λαμβάνονται σε σχέση με τις επιδιωκόμενες πολιτικές. Έτσι η αξιολόγηση
περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από τη συλλογή δεδομένων καθώς συνδέεται άμεσα
με βελτιώσεις στα προγράμματα, τους πόρους και τις υπηρεσίες. Ως εκ τούτου,
αξιολόγηση θα πρέπει να αποτελεί απαραίτητη διαδικασία κάθε υγιούς οργανισμού
(Hernon και Altman, 1996, σσ.15,16).
Εν κατακλείδι, θα λέγαμε πως η μέτρηση και η αξιολόγηση των οργανισμών που
παρέχουν υπηρεσίες, αφενός μεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη εργασία, καθώς πρέπει να
ληφθούν υπόψη όχι μόνο αντικειμενικά αλλά και υποκειμενικά κριτήρια (π.χ.
προηγούμενες εμπειρίες του χρήστη, απόψεις κ.α.) και αφετέρου είναι μια
απαραίτητη διαδικασία καθώς συμβάλλει στην επιβίωσή τους αλλά και τον
επαναπροσδιορισμό της αποστολής τους.

3.2 Πλαίσια και Πρότυπα Αξιολόγησης
Καθώς το μάνατζμεντ ολοένα και περισσότερο ασχολείται με την εξυπηρέτηση
πελατών και την αφοσίωσή τους, πλήθος ερευνητικών μεθόδων και τεχνικών
αναπτύχθηκαν για την μέτρηση και τη βελτίωση της απόδοσης της διοίκησης αλλά
και της αφοσίωσης των πελατών.
Tα πρότυπα αξιολόγησης της στρατηγικής διαχείρισης, (Strategic-Level Models)
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: σε αυτά που βοηθάνε τις επιχειρήσεις να
αναπτύξουν την ανταγωνιστικότητά τους μετουσιώνοντας τη στρατηγική τους και σε
αυτά που παρέχουν εξωτερικούς δείκτες και αποτυπώνουν την απόσταση των
οργανισμών από τους στρατηγικούς τους στόχους.
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Κάποιες από τις μεθόδους είναι: The Balanced scorecard69, The service profit chain70,
Strategic Benchmarking71, ISO 900072, The UK Charter Marks73, Malcolm Baldrige
National Quality Award74, EFQM Excellence Model75, The American Customer
Satisfaction Index (ACSI)76.
Στα πρότυπα αξιολόγησης της λειτουργικής διαχείρισης, Operational – Level models
διακρίνουμε: το Six Sigma77, το οποίο επικεντρώνεται στην ποιότητα παραγωγής και
τη βελτίωση των λειτουργικών διαδικασιών και το Customer Relationship
Management (CRM)78, με το οποίο κάποιος οργανισμός μπορεί να διαχειρίζεται
καλύτερα τις σχέσεις με τους πελάτες του.

3.3 Πρότυπα Αξιολόγησης Ποιότητας Βιβλιοθηκών
Οι Ακαδημαϊκές και Ερευνητικές Βιβλιοθήκες τα τελευταία είκοσι χρόνια
προχώρησαν σε μια σειρά από μελέτες με σκοπό να εντοπίσουν τα στοιχεία εκείνα
που μπορούν να συνεισφέρουν αποτελεσματικά και αξιόπιστα στην μέτρηση
επίδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.
Για τον λόγο αυτό, ο οργανισμός International Organization for Standardization
(ISO FDIS 11620, 2008), καθιέρωσε μία σειρά από δείκτες για την μέτρηση της
ικανοποίησης των χρηστών, των δημοσίων και τεχνικών υπηρεσιών.
Η IFLA79, καθιέρωσε κατευθυντήριες γραμμές για τη μέτρηση κυρίως της
αποτελεσματικότητας της απόδοσης και των χρηστοκεντρικών δεικτών, με απώτερο
στόχο την αποδοχή τους και την χρησιμοποίησή τους ως εργαλεία αποτελεσματικού
μάνατζμεντ. Στο ίδιο σκεπτικό η Γερμανική Ένωση Βιβλιοθηκών, German Library
Association, υιοθέτησε δείκτες μέτρησης των Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών σε εθνικό
επίπεδο γνωστοί ως BIX-the Library Index, που επιτρέπουν τη σύγκριση όλων των
συμμετεχόντων βιβλιοθηκών.
Οι δείκτες βασίζονται στις αρχές των βέλτιστων πρακτικών και στόχο έχουν να
αποτελέσουν εφαλτήρια συζήτησης σχετικά με την λήψη αποφάσεων αλλά και
69

Σύμφωνα με τον Kaplan, S. R., 1996. στο: The Balanced Scorecard – Translating Strategy Into Action,
διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://pom.ir/wp-content/uploads/PDF/book/10037-Kaplan-Norton-TheBalanced-Scorecard-Translating-Strategy-into-Action-1996.pdf, [Προσβάσιμο στις 10/12/2012], δεν περιλαμβάνει
μόνο μετρήσεις οικονομικής δραστηριότητας αλλά υποστηρίζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα μετρήσεων που
συνδέουν τον πελάτη, την εσωτερική διαδικασία, τον υπάλληλο αλλά και την απόδοση του συστήματος με την
μακροπρόθεσμη οικονομική επιτυχία. Στα ελληνικά μεταφράζεται ως “Ισορροπημένη Κάρτα”.
70
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://hbr.org/2008/07/putting-the-service-profitchain-to-work/ar/1
71
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://smallbusiness.chron.com/strategicbenchmarking-10076.html
72
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.iso.org/iso/home/standards/managementstandards/iso_9000.htm
73
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ehow.co.uk/list_6942291_advantagescharter-mark.html
74
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.nist.gov/baldrige/
75
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.efqm.org/en/tabid/132/default.aspx
76
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.theacsi.org/
77
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://en.wikipedia.org/wiki/Six_Sigma
78
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.webopedia.com/TERM/C/CRM.html
79
International Federation of Library Associations and Institutions
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βελτίωσης της επικοινωνίας των βιβλιοθηκών με τους χρηματοδότες τους. Άλλα
γνωστά πλαίσια αξιολόγησης είναι επίσης το ΜΟΠΑΒ και το LISIM, τα οποία θα
δούμε εκτενέστερα παρακάτω.

3.3.1 Το ΜΟΠΑΒ
Η "Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών" (ΜΟΠΑΒ) 80 λειτουργεί
στα πλαίσια του έργου "Ανάπτυξη της ψηφιακής συνεργασίας των Βιβλιοθηκών των
Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάστασης (ΕΠΕΑΕΚ).
Στην Ελλάδα από το 1999 λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων η “Μονάδα
Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών” (ΜΟΠΑΒ)81 με βασικό της στόχο
την ψηφιοποίηση της διαδικασίας συγκέντρωσης και επεξεργασίας των στατιστικών
στοιχείων που αφορούν τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της Ελλάδος αλλά και την
οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για την τυποποίηση της συγκέντρωσης και
χρήσης των στατιστικών στοιχείων και δεικτών των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
(Κυριλλίδου, 2005).
Από τους κυριότερους στόχους της ΜΟΠΑΒ είναι:
1. Η συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση στοιχείων σχετικών με τις
Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες
2. Η χρήση διαδικασιών αποτίμησης και εφαρμογής κανόνων διασφάλισης
ποιότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες
3. Η καθιέρωση Δεικτών Αποτίμησης και Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών
4. Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας συγκέντρωσης και επεξεργασίας των
στατιστικών στοιχείων
5. H δημιουργία θεματικού Portal με ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες
που αναφέρονται σε στατιστικά στοιχεία βιβλιοθηκών, μεθόδους ανάλυσης
δεδομένων, Δεικτών Αποτίμησης κτλ.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Μονάδα Ολικής Ποιότητας
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών:
Συνεργάζεται με όλες τις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες από τις οποίες
συλλέγει στατιστικές πληροφορίες, τις οποίες στη συνέχεια επεξεργάζεται και
αναλύει
Συνεργάζεται με αντίστοιχες Μονάδες του εξωτερικού για την ανταλλαγή
πληροφοριών που θα τη διευκολύνουν στην υλοποίηση των στόχων της (π.χ.
LIBECON, LISU, κτλ.)
80

Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα της ΜΟΠΑΒ http://www.mopab.gr/ και την URL
http://www.mopab.gr/about/targets/targets_gre_01.php την 11/10/2012.
81
Τα στατιστικά στοιχεία της ΜΟΠΑΒ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα mopab.lib.uoi.gr
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Χρησιμοποιεί άλλες διαθέσιμες πηγές στατιστικής πληροφόρησης (π.χ.
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, UNESCO, κ.α.)

3.3.2

Το Lisim

Στη χώρα μας δεν έχει καθιερωθεί για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες κάποιο πλαίσιο
αξιολόγησης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το British Library Research and Innovation
Centre ανέπτυξε το μοντέλο αυτοαξιολόγησης Lisim82, διαμορφωμένο για Δημόσιες
Βιβλιοθήκες με σκοπό την αποτελεσματικότερη διασφάλιση της ποιότητας.
Η δημιουργία του Lisim βασίστηκε σε τρεις προσεγγίσεις, The Business Excellence
Model83, Τhe Quality Framework84 και The Democratic Approach, οι οποίες
μοιράζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 Μπορούν να εφαρμοστούν στο δημόσιο τομέα
 Επικεντρώνονται σε δύο βασικά ζητήματα για τις βιβλιοθήκες: των ανθρώπινων
πόρων και ικανοποίησης των χρηστών
 Επιτρέπουν την ενσωμάτωση και άλλων στοιχείων ποιότητας όπως: έρευνες
ικανοποίησης χρηστών, το Charter Mark (μοντέλο αριστείας εξυπηρέτησης
πελατών), το Investors in People (πλαίσιο βελτίωσης των επιχειρήσεων το οποίο
έχει ως βάση την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού), και πρότυπα ποιότητας
και προδιαγραφών (Evans, 2000).
Τα 10 κριτήρια αξιολόγησης του Lisim είναι:











Hγεσία, (έχει να κάνει με το πώς η Διοίκηση εισάγει την έννοια της ποιότητας και
τους τρόπους με τους οποίους την γνωστοποιεί στο εξωτερικό περιβάλλον της
βιβλιοθήκης).
Πολιτική και Στρατηγική, (αναφέρεται στον στρατηγικό σχεδιασμό, την
γνωστοποίησή του στους ενδιαφερόμενους καθώς και την έγκαιρη και έγκυρη
ενημέρωση των διαδικασιών).
H προσέγγιση που αφορά τους χρήστες, (αφορά την διαδικασία σχεδιασμού των
υπηρεσιών, τον τρόπο διαχείρισής τους και την γνωστοποίησή τους στους
χρήστες της).
Διαχείριση προσωπικού, (αφορά την αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπινων
πόρων).
Διαχείριση πόρων, (αναφέρεται στην διαχείριση των οικονομικών,
υλικοτεχνικών, πληροφοριακών, τεχνολογικών πόρων καθώς και στον τρόπο
διαχείρισης των σχέσεων με εξωτερικούς συνεργάτες και προμηθευτές).
Διαδικασίες, (περιλαμβάνει τους μηχανισμούς σχεδιασμού, εφαρμογής και
υποστήριξης, των διαφόρων διαδικασιών αλλά και τους τρόπους βελτίωσης των
διαδικασιών προκειμένου να μεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητά τους.

82

Library and Information Sector Improvement Model
Αυτό το μοντέλο επικεντρώνεται κυρίως στην αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης και όχι στις κοινωνικές
επιπτώσεις.
84
Χρησιμοποιείται επίσης στο Δημόσιο τομέα και δίνει ιδιαίτερα έμφαση στην οικοδόμηση σχέσεων και του
περιβάλλοντος χώρου εργασίας καθώς και στη βασική υπηρεσία που πρέπει να παραδοθεί.
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 Ικανοποίηση χρηστών, (αναφέρεται στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη
μέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών, καθώς και το πώς αξιολογείται η
αποδοτικότητά αυτών των μεθόδων.
 Ικανοποίηση εργαζομένων, (αναφέρεται στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για
την μέτρηση της ικανοποίησης των εργαζομένων, καθώς και το πώς αξιολογείται
η αποδοτικότητά αυτών των μεθόδων).
 Επίδραση στην κοινωνία, (αναφέρεται στις μεθόδους που χρησιμοποιεί η
Δημόσια Βιβλιοθήκη για να προσδιορίσει την επίδραση που έχει στην κοινωνία
καθώς και στους τρόπους που χρησιμοποιεί προκειμένου να βεβαιώνεται για την
αποτελεσματικότητα αυτών των μεθόδων).
 Γενική απόδοση, (αναφέρεται στις μεθόδους που χρησιμοποιεί η Δημόσια
Βιβλιοθήκη για να «αποτιμήσει» την συνολική απόδοση της, καθώς και στους
τρόπους με τους οποίους εξασφαλίζει την εγκυρότητα και την
αποτελεσματικότητα αυτών των μεθόδων) (Μαργιόλα και Κωσταγιόλας 2008).

3.4 Μοντέλα μέτρησης ικανοποίησης χρηστών στις βιβλιοθήκες
Κομμάτι της διοικητικής αξιολόγησης μιας υπηρεσίας όπως είδαμε από τα
προηγούμενα μοντέλα και πλαίσια, αποτελεί και η μέτρηση της ικανοποίησης των
χρηστών. Η ικανοποίηση των χρηστών καθώς και η μεγιστοποίηση των παρεχόμενων
υπηρεσιών και πηγών μιας βιβλιοθήκης αποτελεί σημαντικό θέμα αλλά και
παράγοντας επιβίωσής της.
Είναι πολλές πλέον οι βιβλιοθήκες (κυρίως Ακαδημαϊκές), που επικεντρώνονται
στην αξιολόγηση των απαιτήσεων των χρηστών και την ικανοποίησή τους από τις
υπηρεσίες. Mέσα από τις διαφορετικές τεχνικές μέτρησης ικανοποίησης των
χρηστών, οι βιβλιοθήκες επιτυγχάνουν να προσδιορίσουν την έκταση και την
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, να εντοπίσουν και να κατανοήσουν τις
απαιτήσεις των χρηστών τους αλλά και ταυτόχρονα να ανιχνεύσουν στοιχεία
αλληλεπίδρασης που ασκούν οι χρήστες στο προσωπικό και αντίστροφα.
Άλλωστε σύμφωνα με τους Parasuraman κ.α., όπως αναφέρει ο John Patrick Green
(2008, σ.318), «Τα μόνα κριτήρια που μετρούν στην αξιολόγηση της ποιότητας μιας
υπηρεσίας ορίζονται από τους πελάτες. Μόνο οι πελάτες κρίνουν την ποιότητα, όλες οι
άλλες κρίσεις είναι άνευ σημασίας».
Το πιο διαδομένο ίσως από τα εργαλεία μέτρησης ικανοποίησης των πελατών, είναι
το SERVQUAL, πάνω στο οποίο βασίστηκαν αρκετές ερευνητικές προσπάθειες
ανάπτυξης νέων τεχνικών.
Επίσης το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα. ανταποκρινόμενο στις νέες απαιτήσεις που
επιβάλλει η εξέλιξη της τεχνολογίας και κατά συνέπεια οι μεταβαλλόμενες ανάγκες
των χρηστών, εγκαινίασε την “Πρωτοβουλία για τις νέες Μετρήσεις” το 1999.
Σκοπός του νέου εγχειρήματος ήταν η ανάπτυξη νέων μοντέλων για τη μέτρηση της
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ποιότητας των υπηρεσιών, τη χρήση και την αξία ηλεκτρονικών πηγών και την
αποτίμηση των αποτελεσμάτων. Κάποια από τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν είναι: το
DigiQual™85, το MINES for Libraries™86 και το LibQual+® (Κyrillidou, M. 2005
σσ 25).

3.4.1 Το SERVQUAL
To SERVQUAL όπως αναφέρει ο Szwarc (2005, σ.31) είναι μια μεθοδολογία που
αναπτύχθηκε από τους Parasuraman, Zeithaml και Berry στα μέσα της δεκαετίας του
1980 και επαναπροσδιορίστηκε το 1991. Πρόκειται για μια θεωρία που έχει
χρησιμοποιηθεί αλλά και έχει υποστεί κριτική (κυρίως για την αξία και την
εγκυρότητά της) ευρέως. Έχει ως βασική της αρχή την διατήρηση ικανοποιημένων
πελατών καθώς και τη διασφάλιση, πως η αντίληψη που έχουν οι πελάτες για μια
υπηρεσία είναι το δυνατότερο δυνατό πιο κοντά στις προσδοκίες που έχουν από αυτό.
Στο SERVQUAL η ποιότητα των υπηρεσιών, απεικονίζεται σε πέντε διαστάσεις,
σύμφωνα με το πώς οι πελάτες αντιλαμβάνονται την ποιότητα των υπηρεσιών. Έτσι
σύμφωνα με τη μέθοδο, οι βασικές διαστάσεις της ποιότητας μιας υπηρεσίας είναι:
 απτά-υλικά (Tangibles): η εμφάνιση του εξοπλισμού,
των
εγκαταστάσεων, του προσωπικού και του επικοινωνιακού υλικού μιας
επιχείρησης.
 αξιοπιστία (Reliability): Εγκαίρως και σύμφωνα με τις προδιαγραφές
προς τον πελάτη.
 ανταπόκριση (Responsiveness): Άμεση και πρόθυμη ανταπόκριση από
την πλευρά των υπαλλήλων να ικανοποιήσουν τις ιδιαίτερες
απαιτήσεις των πελατών.
 ασφάλεια (Assurance): Δημιουργία αισθήματος ασφάλειας,
εμπιστοσύνης, ευγένειας και αξιοπιστίας από τους υπαλλήλους προς
τους πελάτες.
 ενσυναίσθηση (Empathy): Φροντίδα, κατανόηση των αναγκών και
παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών στον πελάτη (Naik, Cantasal,
και Prabhakar 2010).
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Πρόκειται για μια online δημοσκόπηση για χρήστες ψηφιακών βιβλιοθηκών η οποία αξιολογεί τις ψηφιακές
βιβλιοθήκες με βάση τις αντιλήψεις των χρηστών, δίνοντας έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με την αξιοπιστία
και τη συνέπεια ενός δικτυακού τόπου. Το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Εθνική Ψηφιακή
Βιβλιοθήκη Επιστημών (National Science Digital Library, NSDL program) του Εθνικού Ιδρύματος Επιστημών
(National Science Foundation, NSF).
86
Η μέτρηση της επίδρασης των Δικτυακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Measuring the Impact of Networked
electronic Services, MINES) αποτελεί μια έρευνα που βασίζεται σε online συναλλαγές και συλλέγει δεδομένα με
στόχο την καταγραφή του σκοπού χρήσης των ηλεκτρονικών πηγών και των δημογραφικών στοιχείων των
χρηστών.
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Σχήμα 1. Η ποιότητα υπηρεσιών σύμφωνα με τους Parasuraman, Berry, και Zeithaml, όπως
παρατίθεται στο google images στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.google.gr/search?q=perceived+quality&hl=el&tbo=u&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei
=o0_-UP7MB4nP0QX-9IHgDA&ved=0CCoQsAQ&biw=1072&bih=518

Οι πέντε διαστάσεις στις οποίες κατέληξαν, τις χρησιμοποίησαν για να αναπτύξουν
το κοινώς γνωστό “μοντέλο της ανάλυσης κενών” ή “θεωρία των κενών”, με την
οποία δίνεται η δυνατότητα να εντοπιστούν τα αίτια της αποτυχίας στην παροχή
υπηρεσιών (Cullen, 2001, σσ. 662-681):
 κενό διοίκησης, (δείχνει τη διαφορά μεταξύ των προσδοκιών του
πελάτη και της διοίκησης. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ανακριβή
πληροφόρηση της διοίκησης σχετικά με τη ζήτηση της αγοράς ή σε
λανθασμένη πληροφόρηση από το προσωπικό που έρχεται σε επαφή
με τους πελάτες).
 κενό ποιότητας, (σχετίζεται με τη διαφορά στις προδιαγραφές
ποιότητας μιας εταιρείας σε σχέση με την αντίληψη που έχει η
διεύθυνση για την προσδοκώμενη ποιότητα από την πλευρά των
πελατών, κάτι που μπορεί να οφείλεται σε λάθος προγραμματισμό
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ποιότητας ή έλλειψη δέσμευσης της Διοίκησης απέναντι στην
ποιότητα των υπηρεσιών).
 κενό στην παροχή των υπηρεσιών, (δηλαδή τα χαρακτηριστικά της
ποιότητας δεν επιτυγχάνονται από την παροχή της υπηρεσίας).
 κενό επικοινωνίας με τον πελάτη (οφείλεται στη μη αποτελεσματική
επικοινωνία στο εσωτερικό των τμημάτων της επιχείρησης).
 κενό μεταξύ αντιλαμβανόμενης και παρεχόμενης ποιότητας των
υπηρεσιών, (σημαίνει ότι οι αντιλαμβανόμενες υπηρεσίες από την
πλευρά του πελάτη, απέχουν από τις προσδοκώμενες υπηρεσίες).
Το κενό μεταξύ της προσδοκώμενης και τη αντιληπτής ποιότητας υπηρεσίας ορίζει
την αντιληπτή ποιότητα της υπηρεσίας. Όσο πιο υψηλό είναι το αποτέλεσμα της
αφαίρεσης (αντιληπτή μείον προσδοκώμενη υπηρεσία) τόσο πιο υψηλή είναι και η
ποιότητα της υπηρεσίας.
Στο SERVQUAL χρησιμοποιείται εφταβάθμια κλίμακα likert για τη συλλογή
πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών από τους πελάτες, οι
οποίες ορίζονται από το “διαφωνώ απόλυτα”, έως το “συμφωνώ απόλυτα”.
Στα δυνατά σημεία της μεθόδου συμπεριλαμβάνονται:
 H δυνατότητά της να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικού τύπου εταιρείες
και να προσφέρει μετρήσεις και συγκρίσεις σε αυτές του ιδίου τομέα, αλλά και
δεδομένα σε σχέση με περισσότερους και διαφορετικούς κλάδους.
 Η συσσώρευση πολλών δεδομένων με αποτέλεσμα την παραγωγή μεγαλύτερου
βάθους ανάλυσης.
 Η δυνατότητα κατηγοριοποίησης των πελατών, σύμφωνα με τις προσδοκίες και
τις αντιλήψεις τους καθώς και η ανάλυση αυτών των κατηγοριών με την
προσθήκη και άλλων δεδομένων π.χ. δημογραφικά.
 Η εσωτερική συνοχή του SERVQUAL, καθώς έχει ελεγχθεί μέσα από πολλές
μελέτες.
 Είναι μια μέθοδος που είναι δημοφιλής μεταξύ των managers καθώς μπορούν να
διαβάσουν και να αντιληφθούν τις πληροφορίες που τους δίνονται με τον ίδιο
τρόπο που θα το έκαναν συνάδελφοι τους σε όλο τον κόσμο.
Μερικές από τις κριτικές για το SERVQUAL (Szwarc, 2005, σ.33) αφορούν
ενστάσεις που διατυπώνονται: α) σχετικά με τις πέντε διαστάσεις και αν θα έπρεπε να
εξειδικευτούν περισσότερο για τον βιομηχανικό κλάδο, β) σχετικά με την εστίαση
της μεθόδου στη διαδικασία της παροχής υπηρεσιών και όχι στα αποτελέσματα που
εισπράττει κάποιος δεχόμενος την εμπειρία αυτών των παροχών. Άλλες,
επικεντρώνονται στην ανταπόκριση που έχει το ερωτηματολόγιο, καθώς αυτό
εμπεριέχει δύο επταβάθμιες κλίμακες για κάθε ερώτηση, κάτι που εκλαμβάνεται ως
χρονοβόρα και πιθανότατα βαρετή διαδικασία για κάποιους.
Επιπλέον, αρκετές μελέτες, δείχνουν πως τα αποτελέσματα των προσδοκιών, είναι
συνήθως αρκετά υψηλά και ίσως θα πρέπει να μετριούνται μονάχα τα επίπεδα της
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εκτιμώμενης απόδοσης μια υπηρεσίας, έτσι ώστε να αποφεύγεται η μεροληψία που
προκαλείται από την ‘κοινωνική σκοπιμότητα’ (καθώς οι ερωτώμενοι απαντούν με
σκοπό να ικανοποιήσουν τους ερευνητές και όχι σύμφωνα με το δικό τους αληθινό
συναίσθημα.

3.4.2 Το LibQUAL+®
Το 1999 η Ένωση Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (ARL)87, ξεκίνησε μία πειραματική
προσπάθεια για την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων με σκοπό την περιγραφή του
ρόλου και της αξίας των βιβλιοθηκών. Σύντομα εξελίχθηκε ένα τυποποιημένο
εργαλείο αξιολόγησης που σύμφωνα με την (Kyrillidou, 2005, σ.20), «επιτρέπει τη
συστηματική αποτίμηση και μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών,
σε βάθος χρόνου».
Κατά τους Κyrillidou και Heath, (2008 σ.2), το LibQUAL+®, αποτελεί αφενός μεν
ένα εργαλείο για τη μέτρηση της αντιληπτής ποιότητας των υπηρεσιών από τη σκοπιά
των χρηστών και αφετέρου ένα βιώσιμο και εκτενώς τεκμηριωμένο ισχυρό
μηχανισμό αξιολόγησης, ενώ κατά τον (Thompson, 2005, σ.50), «αποτελεί για τις
βιβλιοθήκες έναν τρόπο να αφουγκράζονται τους χρήστες».
Το LibQUAL+® παρέχει μια συστηματική προσέγγιση και ένα πλούσιο σύνολο
δεδομένων το οποίο είναι σε θέση να οδηγήσει σε ένα υψηλό επίπεδο ανοικτής
συζήτησης μεταξύ του προσωπικού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες
των χρηστών της βιβλιοθήκης. Επιπλέον η ηλεκτρονική αποθήκευση των δεδομένων
δίνει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε όλο το προσωπικό της βιβλιοθήκης ανά
πάσα στιγμή (Lorraine και Bonna 2004, σσ181-195).
Οι στόχοι του LibQUAL+® είναι:
 Να ενθαρρύνει την ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας των βιβλιοθηκονομικών
υπηρεσιών
 Να διευκολύνει τις βιβλιοθήκες να κατανοήσουν τις αντιλήψεις των χρηστών
τους ως προς την ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών τους
 Να παρέχει συγκριτικά στοιχεία στις βιβλιοθήκες
 Να προσδιορίσει τις βέλτιστες πρακτικές στην παροχή υπηρεσιών των
βιβλιοθηκών
 Να ενισχύσει τις δεξιότητες του προσωπικού των βιβλιοθηκών στον τομέα της
επεξεργασίας και ερμηνείας της συλλογής δεδομένων (Kyrillidou, 2005).
Το LibQUAL+® βασίστηκε στο SERVQUAL, και μετρά την ποιότητα των
βιβλιοθηκών σε μια σειρά από ζητήματα τα οποία εξελίχθηκαν από οχτώ διαστάσεις
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Συμπεριλαμβάνει τις ερευνητικές βιβλιοθήκες της Βόρειας Αμερικής και του Καναδά.

42

(LibQUAL+® 2000) σε τρεις, στο (LibQUAL+®, 2004)88, και συνοψίζονται σε 22
βασικές ερωτήσεις.
Οι τρεις βασικοί άξονες του LibQUAL+® 2004, είναι:
 Η Βιβλιοθήκη ως Συναισθηματική Σχέση (affect of service), πρόκειται για μια
πολύ σημαντική διάσταση, την ανθρώπινη, καθώς εστιάζει στο πόσο καλά οι
χρήστες εξυπηρετούνται και αντιμετωπίζονται από το προσωπικό της
βιβλιοθήκης, Είναι χαρακτηριστικό όλων των οργανισμών που παρέχουν
υπηρεσίες ότι η ποιότητα εξαρτάται από το άτομο που την προσφέρει,
καθιστώντας δύσκολο να εξασφαλιστεί συνοχή και υψηλά πρότυπα σε κάθε
συναλλαγή, καθώς κάθε μία, είναι μοναδική (Pymm και Hickey, 2007, σ.
121).
 Η Βιβλιοθήκη ως Πληροφορία (Information control), που βοηθάει στην
Αυτόνομη Έρευνα, και αναφέρεται στη δυνατότητα να περιηγηθεί κάποιος
στο σύμπαν των πληροφοριών, ηλεκτρονικές και έντυπες, καθώς και το πόσο
καλές είναι οι συλλογές, έντυπες και μη, κατά πόσο υποστηρίζουν τη
διδασκαλία και έρευνα και πόσο εύκολο είναι να εντοπίσει κάποιος το υλικό
που χρειάζεται καθώς και η πρόσβασή του σε αυτό.
 Η Βιβλιοθήκη ως φυσικός χώρος (Library as a place), επικεντρώνεται στο
πόσο καλά μια βιβλιοθήκη ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών που
αναζητούν ένα μέρος για να κάνουν τη μελέτη και την έρευνά τους π.χ.
ησυχία, άνεση, καλαισθησία.
Εκτός όμως από τις 22 τυποποιημένες ερωτήσεις στο LibQUAL+® , υπάρχουν:
 μία ανοιχτή ερώτηση στην οποία οι χρήστες καλούνται να σχολιάσουν την
ποιότητα παροχής υπηρεσιών,
 μία βάση από 100 και πλέον ερωτήσεις από τις οποίες μπορούν οι βιβλιοθήκες
να επιλέξουν άλλες πέντε με τοπικό ενδιαφέρον.
 πέντε ερωτήσεις που διερευνούν το αν η βιβλιοθήκη βοηθάει τους χρήστες να
αποκτούν δεξιότητες απαραίτητες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση
των γνώσεων που μπορούν να αντλήσουν.
 τρεις ερωτήσεις που απαντούν στη γενική ικανοποίηση των χρηστών
 τρεις ερωτήσεις σχετικά με την χρήση της βιβλιοθήκης και χρήσης άλλων
πηγών όπως Yahoo, Google κ.α.
Η διαφορά μεταξύ του LibQUAL+® και μιας έρευνας ικανοποίησης πελατών,
έγκειται στο γεγονός ότι στην εξυπηρέτηση των πελατών συμπεριλαμβάνονται
έννοιες που αφορούν όλα τα προγράμματα, τις δραστηριότητες, τις εγκαταστάσεις,
κλπ. ενός οργανισμού, ή έχουν σχέση με την εμπειρία των πελατών κατά τη διάρκεια
και το αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων τους με την οργάνωση. Σε αυτά
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Σύμφωνα με τον Calvert (2001) όπως αναφέρει η Kyrillidou, M. (Διευθύντρια της ARL Statistics and
Measurement Program), σε άρθρο της με τίτλο: H διεθνοποίηση της αξιολόγησης των βιβλιοθηκών και η
ανάπτυξη του LibQUAL®, αυτές είναι οι διαστάσεις που έχουν αποκαλυφθεί μέχρι στιγμής και οι οποίες φαίνεται
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διαθέσιμο
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συμπεριλαμβάνονται ακόμη οι προσωπικές και συναισθηματικές αντιδράσεις των
πελατών.
Η ποιότητα των υπηρεσιών έγκειται στην εκτίμηση των πελατών για το πόσο καλές /
κακές, ή ευχάριστες / δυσάρεστες είναι οι εμπειρίες τους. Η "Ποιότητα Υπηρεσίας"
είναι η υποκειμενική εκτίμηση των πελατών της «εξυπηρέτησης πελατών». Το
LibQual+® είναι ένα εργαλείο που "μετράει" στιγμιότυπα ή διακριτές περιλήψεις της
αξιολόγησης των πελατών από τις εμπειρίες τους (Libqual, χ.χ.). Το LibQUAL+®
αποτελεί μια διεθνή προσπάθεια για την αξιολόγηση της ποιότητας της παροχής των
βιβλιοθηκών, η οποία προσφέρει στις βιβλιοθήκες τη δυνατότητα να εντοπίσουν τους
τομείς που χρήζουν βελτίωσης, καθώς και την καλύτερη ανταπόκριση στις
προσδοκίες των χρηστών (Kyrillidou, 2005).
Το εργαλείο είναι ήδη διαδεδομένο στην Ευρώπη και έχει μεταφραστεί σε διάφορες
γλώσσες όπως, Γαλλικά, Γερμανικά, κ.α. Κατά το 2009, έγιναν 1.298 έρευνες σε
περισσότερες από 20 χώρες όπως η Ολλανδία, Σουηδία, Μεγάλη Βρετανία,
Αυστραλία, Αίγυπτος και Κίνα όταν συνολικά πραγματοποιήθηκαν πάνω από ένα
εκατομμύριο έρευνες τα τελευταία χρόνια (Voorbij, 2012, σσ.154-168).
Στο πλαίσιο ενός μοντέλου αποτίμησης της ποιότητας των υπηρεσιών «μόνο οι
πελάτες κρίνουν την ποιότητα. Κάθε άλλη κρίση στην ουσία θεωρείται ως μη σχετική»
(Zeithaml, 1990, σ.16). «H επιλογή των στοιχείων που χρησιμοποιούνται στο
Libqual+TM έγιναν με βάση την αντίληψη των χρηστών, όπως αυτή αναδείχθηκε από
μια
σειρά
ποιοτικών
μελετών»
(Thompson,
2005,
σ.
50).
Μια εντυπωσιακή σειρά από άρθρα σχετικά με την αξιοπιστία και εγκυρότητα των
αποτελεσμάτων του LibQUAL+® έχουν γραφτεί και μπορούν να αντληθούν μέσα
από την επίσημη ιστοσελίδα του LibQUAL+® Publications.
Τέλος γίνονται συνεχώς προσπάθειες βελτίωσης του μοντέλου έτσι ώστε να
ξεπεραστούν δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά τη χρήση τους, όπως π.χ. η συχνή
αποφυγή ή εγκατάλειψη του ερωτηματολογίου από τους χρήστες λόγω του μεγάλου
ερωτηματολογίου. Προκειμένου να αποφευχθούν τέτοιες πρακτικές δημιουργήθηκε
μία συντομότερη έκδοση του LibQUAL+®, το LibQUAL+® Lite στο οποίο οι
συμμετέχοντες απαντούν συνολικά σε 16 ερωτήσεις, εκ των οποίων οι τρεις
προέρχονται από τους βασικούς άξονες και οι υπόλοιπες 13 ερωτήσεις επιλέγονται
τυχαία από το σύνολο των ερωτήσεων.
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Μέρος Δεύτερο: Εμπειρική προσέγγιση
Κεφάλαιο 4
4.1 Προφίλ των βιβλιοθηκών
Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, η Καλαμαριά είχε πληθυσμό 87.312 κατοίκους
που προφανώς έχει αυξηθεί λόγω και της περαιτέρω οικοδομικής δραστηριότητας
που αναπτύχθηκε την προηγούμενη δεκαετία, με την ένταξη στο σχέδιο πόλεως
περιοχών που ήταν αραιοκατοικημένων ή μη εντάξιμων.
Το 1985, ο Δήμος Καλαμαριάς εγκαινίασε την πρώτη του βιβλιοθήκη (σήμερα
Κεντρική), η οποία ξεκίνησε ως τμήμα του Πολιτιστικού Κέντρου και στεγαζόταν σε
μία από τις αίθουσες του ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε άλλο μισθωμένο κτίριο.
Αργότερα προστέθηκαν έξι παιδικές βιβλιοθήκες (οι οποίες διαθέτουν από μία μικρή
συλλογή για ενήλικες), και συγκεκριμένα:
 η Δανιηλίδειος παιδική βιβλιοθήκη, το Μάιο του 1993, η οποία αποτελεί
δωρεά εις μνήμην του ιατρού Κωνσταντίνου Δανιηλίδη και της οικογένειας
του ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν,
 η Δαήδειος Παιδική Βιβλιοθήκη, τον Απρίλη του 1997, η οποία είναι δωρεά
της κ. Βασιλικής Δαή, εις μνήμη των γονέων της, Ιωάννου και Αικατερίνης
Δαή, προσφύγων από το Κατιρλί της Βιθυνίας,
 η Παιδική Βιβλιοθήκη Αγ. Γεωργίου Νέας Κρήνης το Φεβρουάριο του 1998,
 η Παιδική Βιβλιοθήκη Συνοικισμού Καραμπουρνάκι στις 2 Απριλίου 1998,
 η Βιβλιοθήκη της Κηφισιάς το Σεπτέμβρη του 2002 και τέλος
 η Βιβλιοθήκη του Φοίνικα το Νοέμβριο του 2010
Οι βιβλιοθήκες έγιναν Ν.Π.Δ.Δ. το 1994 και στη συνέχεια απορροφήθηκαν εκ νέου
από τον Πολιτιστικό Οργανισμό. Το 2011 με την εφαρμογή του νόμου του
Καλλικράτη, εντάχθηκαν στην Αντιδημαρχεία Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού του Δήμου.
Στις βιβλιοθήκες του Δήμου Καλαμαριάς, παρατηρούνται στοιχεία που
καταγράφονται διεθνώς. Δηλαδή, εργάζονται γυναίκες, υπάρχουν πολλά και μικρά
παραρτήματα και υπάρχει υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινότητα (Pors,
2001, σ.245).
Οι υπηρεσίες που παρέχουν οι βιβλιοθήκες εξαντλούνται στο δανεισμό κυρίως
βιβλίων, λίγων CD πληροφοριακή έρευνα μέσω εγκυκλοπαιδειών, λεξικών και
πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και ελάχιστα περιοδικά (κυρίως από δωρεές και
συνήθως μη ολοκληρωμένα). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι η
Κεντρική Βιβλιοθήκη δεν έχει, παρά μία μόνο συνδρομή σε περιοδικό.
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Η Δανιηλίδειος Π.Β. καθώς και η Π.Β. συνοικισμού Καραμπουρνάκι, εντάχθηκαν
στο πρόγραμμα “future library”89 του Ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος”, την Άνοιξη του
2012, ενώ τους μήνες Οκτώβρη και Νοέμβρη αντίστοιχα, ανακαινίστηκαν με δωρεά
από το από το παραπάνω ίδρυμα . Εκτός από την ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων,
εξοπλίστηκαν με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και οι βιβλιοθήκες διαθέτουν πλέον
εκτός των άλλων, Η/Υ για το κοινό (τα οποία κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας δεν
ξεκίνησαν να λειτουργούν).
Όσον αφορά τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, δύο από τις βιβλιοθήκες του Δήμου
Καλαμαριάς έχουν ενταχθεί σε επιχειρησιακά προγράμματα:
 Η βιβλιοθήκη του Φοίνικα, χρηματοδοτήθηκε με κονδύλια του Γ΄ΚΠΣ σε ότι
είχε να κάνει με την ανακαίνιση του κτιρίου καθώς και την εσωτερική του
διαμόρφωση.
 Mία νέα βιβλιοθήκη στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, χτίζεται την τρέχουσα
περίοδο, και χρηματοδοτείται από πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.
Σε γενικές γραμμές, οι βιβλιοθήκες του Δήμου Καλαμαριάς δεν έχουν εντάξει
δράσεις, σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Mόλις φέτος ξεκίνησε η διαδικασία εγκατάστασης του λογισμικού Koha90 το οποίο
επιτρέπει την δημιουργία opac91 και online πρόσβασης των χρηστών καθώς και τη
συνεργασία των τοπικών βιβλιοθηκών του Δήμου σε πολλαπλά επίπεδα.
Το koha χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο z.3950 και μπορεί να λειτουργήσει σε όλα
σχεδόν τα λειτουργικά συστήματα μεταξύ των οποίων είναι τα εξής:
Α) Linux συστήματα
Β) Windows Συστήματα
Γ) Unix Συστήματα και
Δ) MaCos συστήματα.
Έτσι στο μέλλον θα υποστηρίζεται η διάθεση μεταδεδομένων, και θα υπάρχει
διαλειτουργικότητα σε επίπεδο συστημάτων ψηφιακών βιβλιοθηκών και καταλόγων.
Σε σχέση με την αξιολόγηση των υπηρεσιών υπήρχε στο Δήμο, γραφείο Ποιότητας
έως το 2011, όταν και καταργήθηκε με τον ν.3852, άρθρο 192, σύμφωνα με το οποίο,
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Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.futurelibrary.gr/
Πρόκειται για ένα ανοιχτού κώδικα βιβλιοθηκονομικό λογισμικό που ανέπτυξε για την Ελλάδα το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
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δεν εφαρμόζεται πλέον στους Δήμους. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης 92 και η
διοίκηση μέσω στόχων εφαρμόστηκε για μία χρήση (2009-2010) και μόνο στις
διευθύνσεις του Δήμου. Την ίδια χρονιά έγινε δημοσκόπηση στους πολίτες σχετικά
με τις υπηρεσίες του Δήμου από ανεξάρτητη εταιρεία διεξαγωγής ερευνών.
Όσο για τις βιβλιοθήκες και την ικανοποίηση χρηστών δεν έχει γίνει ποτέ έρευνα στο
παρελθόν και η αποτίμηση καθώς η εισαγωγή νέων υπηρεσιών εναπόκεινται στις
υποκειμενικές εκτιμήσεις των υπαλλήλων και της διοίκησης.

4.2 Brand name των παιδικών βιβλιοθηκών
Στις βιβλιοθήκες του Δήμου Καλαμαριάς δεν συναντάμε τις υπηρεσίες, που
ενδεχομένως θα βρίσκαμε σε άλλες χώρες των κρατών-μελών. Παρόλα αυτά,
παρέχουν συστηματικά εδώ και χρόνια μια σειρά από δράσεις, ιδιαίτερα στις παιδικές
βιβλιοθήκες, οι οποίες είναι αρκετά δημοφιλείς στους κατοίκους της αλλά και σε
αυτούς της γύρω περιοχής. Οι δράσεις που προσφέρουν για τους μικρούς αναγνώστες
της είναι τόσο περιζήτητες που στις περισσότερες των περιπτώσεων, ο αριθμός των
παιδιών που μπορούν να εγγραφούν σε αυτές ολοκληρώνεται σε ελάχιστες ώρες.
Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτο το ενδιαφέρον των δημοτικών σχολείων που
επικοινωνούν με τις βιβλιοθήκες προκειμένου να τις επισκεφτούν, είτε για να
μυήσουν τους νεαρούς μαθητές στο χώρο και το λογοτεχνικό βιβλίο, είτε για να
παρακολουθήσουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα από έμπειρους εμψυχωτές.
Επίσης η επικοινωνία που έχουν οι υπάλληλοι των βιβλιοθηκών με τους χρήστες,
φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα καλή, καθώς διακρίνεται μια εμπιστοσύνη ανάμεσά τους
αλλά και μια σχέση η οποία δεν περιορίζεται στην απλή συναλλαγή της
πληροφοριακής μονάδας με το χρήστη. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι χρήστες
γνωρίζονται χρόνια με τους ελάχιστους υπαλλήλους και συνομιλούν μαζί τους για
θέματα που συχνά ξεφεύγουν από τις τυπικές υπαλληλικές τους ιδιότητες.
Αυτό προφανώς δείχνει την ανάπτυξη μιας οικειότητας των χρηστών των δημοτικών
βιβλιοθηκών καθώς και την ανάγκη τους να έρθουν πιο κοντά με το προσωπικό. Ας
μη ξεχνάμε ότι πολλές φορές πρέπει να εμπιστευτούν τα παιδιά τους (αφήνοντάς τα
να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα), σε δύο ανθρώπους, τον εμψυχωτή και το
Βιβλιοθηκονόμο.
Τον τελευταίο χρόνο επίσης είδαμε να αυξάνονται κατακόρυφα οι ενδιαφερόμενοι
που προτίθενται να παρέχουν εθελοντική εργασία στους χώρους των βιβλιοθηκών,
δείχνοντας έτσι ότι αντιλαμβάνονται την αξία των υπηρεσιών τους και θέλουν να
συνεισφέρουν σε αυτές.
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Όπως προαναφέραμε οι οργανισμοί υπάρχουν για να παρέχουν αξία. Σύμφωνα με
τους Katsirikou και Oikonomou (2010, σ. 390), εάν αυτή η αξία δεν είναι πλέον σε
συγχρονισμό με τις απαιτήσεις των χρηστών, τότε παύει να είναι αντιληπτή και
ταυτόχρονα ελαχιστοποιείται το brand name του οργανισμού.
Θα λέγαμε λοιπόν πως στην περίπτωση των παιδικών Βιβλιοθηκών του Δήμου
Καλαμαριάς, οι βιβλιοθήκες, έχουν χτίσει ένα brand name9394 αρκετά ισχυρό,
τουλάχιστον στην περιοχή, καθιστώντας την αφενός μεν ένα σημαντικό κεφάλαιο
στην ποιότητα ζωής των πολιτών του Δήμου και αφετέρου ένα δυνατό χαρτί πίεσης
προς την τοπική διοίκηση.
Παρόλα αυτά η φήμη των βιβλιοθηκών για να διατηρηθεί, αλλά κυρίως για να
ενισχυθεί, πρέπει να πάψει να στηρίζεται μόνο σε υφιστάμενες πρακτικές. Η
εισαγωγή νέων, καινοτόμων και ποιοτικών υπηρεσιών, θα ενισχύσουν την αντιληπτή
αξία των υπηρεσιών και θα αυξήσουν ακόμη περισσότερο το κύρος τους.

4.3

Μεθοδολογία έρευνας

Είναι σαφές ότι προϋπόθεση για μια ολοκληρωμένη και αξιόπιστη αξιολόγηση των
υπηρεσιών των δημοτικών βιβλιοθηκών, απαιτείται μια σειρά από μετρήσεις σε
πολλούς διαφορετικούς τομείς καθώς και μία περιεκτική εικόνα των
χαρακτηριστικών μιας κοινότητας.
Οι Greer και Hale (1982, σσ.361-366) δηλώνουν ότι «μόνο όταν έχει δημιουργηθεί μια
σαφή κατανόηση των αναγκών και των συμφερόντων της κοινότητας μπορούν οι
επαγγελματίες μιας βιβλιοθήκης να καθορίσουν το είδος της βιβλιοθήκης την οποία
χρειάζεται η κοινότητα, ποιες λειτουργίες πρέπει να ενισχυθούν και ποια πρέπει να
είναι
τα
επίπεδα
της
υπηρεσίας».
Σε μια προσπάθεια να κατανοήσουμε τις αλλαγές που ενδέχεται να επέλθουν στις
παρεχόμενες υπηρεσίες, να αποτιμήσουμε την αντιληπτή ποιότητα και την
ικανοποίηση των χρηστών, αλλά και να ανιχνεύσουμε τις επιθυμίες τους για το
μέλλον των βιβλιοθηκών προβαίνουμε:
Α) σε έρευνα μέτρησης της ικανοποίησης με τη χρήση ερωτηματολογίου.
Ο λόγος για τον οποίο επιλέξαμε τη συγκεκριμένη μέθοδο, είναι διότι θα λάβουμε
ανατροφοδότηση από τους χρήστες μας, σχετικά σύντομα, σε ικανοποιητικό αριθμό,
για πολλά ζητήματα, χωρίς ιδιαίτερη μεροληψία με το επιπλέον πλεονέκτημα ότι
μπορεί το ερωτηματολόγιο, να προωθηθεί άμεσα από το προσωπικό των
βιβλιοθηκών.
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Πρόκειται για την άποψη που έχουν οι καταναλωτές-χρήστες για τα προϊόντα ενός οργανισμού ή τις υπηρεσίες
του ενώ brand image είναι οι ιδέες που σχηματίζονται στο μυαλό του καταναλωτή/χρήστη και σχετίζονται με το
εμπορικό σήμα ενός οργανισμού.
94
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την εμπειρία μου ως εργαζόμενη στις βιβλιοθήκες για 15 συναπτά έτη καθώς και τις εντυπώσεις και γνώμες που
εισπράττω από συναδέλφους, τη διοίκηση και τους τακτικούς χρήστες.
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Άλλωστε, σύμφωνα με τους Morris και Barron (1998), Cullen (2001) και Woodberry
(2006) όπως αναφέρει η McKnight (2009, σσ.79–93), η μέτρηση ικανοποίησης των
χρηστών είναι ο πιο συνηθισμένος δείκτης που χρησιμοποιούν οι βιβλιοθήκες για να
αξιολογήσουν τις αποδόσεις τους.
Επιπλέον, τα ποσοτικά δεδομένα είναι ιδιαίτερης σημασίας όταν πρόκειται να
συζητηθούν θέματα προϋπολογισμού και άλλων οικονομικών ζητημάτων, καθώς και
για την οργάνωση και κατανομή του προσωπικού. Επίσης χρήσιμα είναι για την
παρακολούθηση των επί σειρά ετών, τάσεων των χρηστών (στατιστικών που
θεωρούνται χρήσιμα), (Bodelsson, Jacobsson και Torngren 25-28 May, 2010, σ.320).
Β) Σε προσωπικές συνεντεύξεις στελεχών της διοίκησης των Δημοτικών
Βιβλιοθηκών καθώς και της Διευθύντριας των Δημοτικών Βιβλιοθηκών του
Δήμου της Στουτγάρδης, από τη Γερμανία.
Αφενός μεν γιατί μας ενδιαφέρει η άποψη που έχει η διοίκηση των βιβλιοθηκών
σχετικά με τις υπηρεσίες, τη φήμη, το προσωπικό, τους χώρους και ταυτόχρονα την
πρόθεσή και τα μέσα που προτίθενται να χρησιμοποιήσει για να τις στηρίξουν και
αφετέρου για να θίξουμε, ακροθιγώς σε αυτήν τη φάση, ζητήματα διοικητικής
πρακτικής με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.
Επιπλέον στην περίπτωση της διευθύντριας των δημοτικών βιβλιοθηκών της
Στουτγάρδης, είναι σκόπιμο να δούμε πώς λειτουργούν αντίστοιχες υπηρεσίες σε μια
ευρωπαϊκή περιφέρεια και πού μπορεί να συγκλίνουν ή να αποκλίνουν οι απόψεις
στις διοικήσεις των βιβλιοθηκών μεταξύ δύο κρατών-μελών.
Σκοπός της έρευνας είναι:
 Nα δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες
 Να εντοπίσουμε τα κενά απόδοσης και να προβούμε σε βελτιώσεις
 Να προσδιορίσουμε ποιες πηγές πληροφόρησης και υπηρεσίες είναι λιγότερο ή
περισσότερο σημαντικές για τους χρήστες
 Να εντοπίσουμε τις προτιμήσεις των χρηστών για τα έντυπα και ηλεκτρονικά
μέσα
 Να μελετήσουμε τις διαφορετικές ανάγκες των χρηστών, που προκύπτουν σε
κάθε βιβλιοθήκη της ευρύτερης περιοχής
 Να προσφέρει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν αυτά τα στοιχεία, ως
εργαλείο διαχείρισης και στρατηγικού προγραμματισμού.
 Να γνωρίσουμε καλύτερα το προφίλ της κοινότητας που εξυπηρετούν οι
βιβλιοθήκες
 Να διερευνήσουμε τις απόψεις των χρηστών, σχετικά με το μέλλον των
βιβλιοθηκών
 Να επιβεβαιώσουμε την καταλληλότητα του LibQual®, ως εργαλείου μέτρησης
στις Ελληνικές Δημοτικές βιβλιοθήκες.
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4.3.1 Γνωστοποίηση και αντιδράσεις της διεύθυνσης
βιβλιοθηκών καθώς και των υπαλλήλων για την έρευνα

των

Η έρευνα γνωστοποιήθηκε στον Εντεταλμένο Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και υπεύθυνο
των βιβλιοθηκών του Δήμου Καλαμαριάς, στον αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού
και Νεολαίας καθώς και στους υπαλλήλους των υπό έρευνα Βιβλιοθηκών. Οι
αντιδράσεις σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας ήταν θετικές και συμβουλευτικές. Επίσης
οι υπάλληλοι δέχθηκαν με προθυμία να συμβάλλουν στην διεξαγωγή της έρευνας.

4.3.2 Δειγματοληπτικό πλαίσιο
Το δειγματοληπτικό πλαίσιο που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της έρευνας, είναι
το σύνολο των εγγεγραμμένων χρηστών, των υπό έρευνα βιβλιοθηκών, το οποίο
αντιστοιχεί σε 11.600 άτομα95, (Ν=11.600).
Συγκεκριμένα:
o
o
o
o

Η Δανιηλίδειος Π.Β έχει 5.498 εγγεγραμμένους
Η Δαήδειος Π.Β. έχει 2.899 εγγεγραμμένους
Η Π.Β. του συνοικισμού Καραμπουρνάκι 1.725 εγγεγραμμένους
Η Π.Β. του συνοικισμού Κηφισιάς 1.478 εγγεγραμμένους

Το υπό έρευνα δείγμα ορίστηκε να είναι 200 άτομα, με αντίστοιχο σφάλμα εκτίμησης
e=7,07%.

4.3.3 Μέθοδος δειγματοληψίας
Για τις ανάγκες της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε η πολυσταδιακή δειγματοληψία. Σε
πρώτο στάδιο εφαρμόστηκε η αναλογική στρωματοποιημένη, έτσι ώστε το μέγεθος
του δείγματος από κάθε στρώμα (εν προκειμένου, κάθε Βιβλιοθήκη), να είναι
ανάλογο προς το μέγεθος του συνολικού πληθυσμού.
Στη συνέχεια διανεμήθηκαν 200 ερωτηματολόγια σε αντίστοιχους χρήστες, που
επισκέφτηκαν τις βιβλιοθήκες τη περίοδο από 11 Νοεμβρίου έως 8 Δεκεμβρίου του
2012. Πιο συγκεκριμένα:
o Στη Δανιηλίδειο Π.Β, στην οποία αντιστοιχεί το 47,4% του συνολικού
πληθυσμού, διανεμήθηκαν 95 ερωτηματολόγια.
o Στη Δαήδειο Π.Β, αντιστοιχεί το 25% του συνολικού πληθυσμού, και
διανεμήθηκαν 50 ερωτηματολόγια.
o Στην Π.Β. του συνοικισμού Καραμπουρνάκι, αντιστοιχεί το 14,9% του
συνολικού πληθυσμού και δόθηκαν 30 ερωτηματολόγια.
o Στην Π.Β. του συνοικισμού Κηφισιάς, που αντιστοιχεί το 12,7% του
συνολικού πληθυσμού, δόθηκαν 25 ερωτηματολόγια.
95

Στοιχεία εγγραφών στις 26/11/2012.
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4.3.4 Είδος ερωτηματολογίου
Για την διεξαγωγή της έρευνας κατασκευάστηκε δομημένο ερωτηματολόγιο (τίτλος,
ερωτηματολόγιο και δημογραφικά στοιχεία) αποτελούμενο από διερευνητικές και
Likert ερωτήσεις καθώς και μια ανοιχτή για οποιοδήποτε σχόλιο, ενώ στηρίχτηκε σε
αντίστοιχα ερωτηματολόγια που έχουν χρησιμοποιηθεί σε παρόμοιες έρευνες και πιο
συγκεκριμένα:
o Οι ερωτήσεις 1-38 αντλήθηκαν αυτούσιες από το ερωτηματολόγιο96 του
LibQual+®97,
o Οι ερωτήσεις 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 26 αφορούν τον άξονα που σχετίζεται
με την αλληλεπίδραση που έχει το προσωπικό με τους χρήστες (affect of
service).
o Οι ερωτήσεις 3, 9, 15, 21, 25 αφορούν τον άξονα που αφορά το φυσικό
περιβάλλον της βιβλιοθήκης, (Library as place).
o Οι ερωτήσεις 2, 5, 8, 11, 17, 20, 23 και 24, αφορούν τον άξονα που δείχνει τη
διαθεσιμότητα των αναγκαίων πόρων και την ευκολία της πρόσβασης σε
αυτά, (Ιnformation control).
o Οι ερωτήσεις 28, 29, 30, 31 και 32, έχουν να κάνουν με το βαθμό
ικανοποίησης σε θέματα γνώσεων και πιθανών δεξιοτήτων που ενδέχεται να
προσφέρουν οι βιβλιοθήκες. Δηλαδή εάν οι χρήστες, είναι ικανοποιημένοι: με
την αναζήτηση άρθρων στο διαδίκτυο, εάν γνωρίζουν τους τρόπους έρευνας
για την ανεύρεση των κατάλληλων πληροφοριών ή ακόμα και εάν χρειάζονται
ενημερωτικά μαθήματα ή φυλλάδια για την καλύτερη χρήση των εργαλείων
της βιβλιοθήκης, (information literacy).
o Οι ερωτήσεις 33, 34 και 35 αποτυπώνουν γενικά την ικανοποίηση των
χρηστών από το σύνολο των υπηρεσιών, (general satisfaction).
o Οι ερωτήσεις 36, 37 και 38, αφορούν τη χρήση των βιβλιοθηκών αλλά και τη
χρήση άλλων πηγών πληροφόρησης όπως το Google, Yahoo κ.α. (library use).
o Οι ερωτήσεις 39-44 είναι βασισμένες σε αντίστοιχη έρευνα του
Cambridgeshire County Council, και απαντούν σε πιθανά σενάρια που
σχετίζονται με το μέλλον των βιβλιοθηκών.
o Οι ερωτήσεις 45-49 που απαντούν στα δημογραφικά στοιχεία, βασίζονται σε
αντίστοιχη έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

4.4 Εγκυρότητα και αξιοπιστία
Το ερωτηματολόγιο δόθηκε πιλοτικά σε 10 άτομα (εκ των οποίων 2 υπάλληλοι, 2
αντιδήμαρχοι και επτά χρήστες). Μετά από συζήτηση σε σχέση με την ευκολία
συμπλήρωσής του, αποφασίστηκε να αφαιρεθεί η πρώτη στήλη του LibQUAL+®
(το ελάχιστο επίπεδο εξυπηρέτησης) καθώς όπως δήλωσαν, ήταν δύσκολο να
αντιληφθούν το εννοιολογικό του περιεχόμενο.
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Το ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στους χρήστες παρατίθεται στο παράρτημα Β.
Χρησιμοποιήθηκε αυτούσιο το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου.
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Άλλωστε, σύμφωνα με τους Roszkowski κ.α. (2005, σ.426), το κενό ανάμεσα στο
επιθυμητό και το παρεχόμενο επίπεδο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που
αποκαλύπτει το μέγεθος της ικανοποίησης από μια υπηρεσία. Κατά συνέπεια η
αξιολόγηση που ακολούθησε για τις ερωτήσεις που ζητούσαν από τον ερωτώμενο να
βαθμολογήσει το επιθυμητό και το παρεχόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης, καθορίστηκε
από το κενό το οποίο δημιουργήθηκε μεταξύ των δύο επιπέδων. Αυτό βέβαια
σημαίνει πως κάθε χρήστης αντιλαμβάνεται διαφορετικά το επίπεδο υπηρεσιών,
ανάλογα με προηγούμενές του εμπειρίες και τις προσωπικές του επιθυμίες.
Οι κλίμακες των απαντήσεων μετατράπηκαν από εννιαβάθμιες σε πενταβάθμιες.
Αυτό θεωρήθηκε σκόπιμο, προκειμένου να έχουν οι χρήστες, μικρότερη και
καλύτερα διαχειρίσιμη κλίμακα, τουλάχιστον, εκ πρώτης όψεως. Αυτές οι δύο
μετατροπές κρίθηκαν αναγκαίες καθώς τέτοιου είδους έρευνα, με αρκετά μεγάλο
ερωτηματολόγιο γινόταν για πρώτη φορά και δεν υπήρχαν προηγούμενα στοιχεία για
το επίπεδο στο οποίο μπορούσαν να ανταποκριθούν οι χρήστες.
Εκτός από τη βιβλιογραφία, με βάση την οποία, πολλές μελέτες επιβεβαιώνουν την
αξιοπιστία και εγκυρότητα το LibQUAL+®, πραγματοποιήθηκε έλεγχος αξιοπιστίας
με τον a του Cronbach για κάθε έναν από τους παραπάνω άξονες και τις άλλες
διαστάσεις που βρέθηκαν στο ερωτηματολόγιο, (όπως αναλυτικά δείχνουν οι πίνακες
που ακολουθούν), ότι ήταν όλοι μεγαλύτεροι του 0,70.

Διαστάσεις

Cronbach's Alpha

Η βιβλιοθήκη ως συναισθηματική σχέση

0,890

Η βιβλιοθήκη ως φυσικός χώρος

0,860

Η βιβλιοθήκη ως πληροφορία που
βοηθάει στην αυτόνομη έρευνα

0,885

Επιπλέον διαστάσεις που συμπεριλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο (πέραν του
LibQUAL+®)
Information literacy

0,931

General satisfaction

0,762

Πίνακας 1. Έλεγχος αξιοπιστίας Cronbach's Alpha
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4.5 Τόπος έρευνας
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ενήλικες κυρίως χρήστες, των τεσσάρων παιδικών
βιβλιοθηκών του Δήμου Καλαμαριάς και συγκεκριμένα στις εξής βιβλιοθήκες:
Δανιηλίδειος Π.Β., Δαήδειος Π.Β., συνοικισμού Καραμπουρνάκι, και Π.Β. Κηφισιάς.
Ο λόγος για τον οποίο δεν συμμετείχαν οι υπόλοιπες βιβλιοθήκες είναι ότι οι άλλες
δύο παιδικές υπολειτουργούν, λόγω έλλειψης προσωπικού και η Κεντρική
αποκλείστηκε καθώς δεν διαθέτει κοινά χαρακτηριστικά με τις υπόλοιπες.

4.6 Δεδομένα
Από τα 200 ερωτηματολόγια, τα οποία διανεμήθηκαν επιστράφηκαν συμπληρωμένα
τα 187 τα οποία καταχωρήθηκαν στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS 19.0 προκειμένου
να αναλυθούν και να εξαχθούν τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία. Έτσι το
αντίστοιχο σφάλμα εκτίμησης διαμορφώθηκε τελικά στο 7,30%.

Κεφάλαιο 5
Ανάλυση Δεδομένων
5. 1 Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων
Η πλειοψηφία του πληθυσμού που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν γυναίκες ηλικίας
31-45 ετών. Ακολουθεί με ποσοστό 16,3% η ηλικιακή ομάδα 46-65 ετών ενώ το
υπόλοιπο ποσοστό 14,8% μοιράζεται σχεδόν ισόποσα ανάμεσα στις ηλικιακές
ομάδες: κάτω των 18, 18-22 και 23-30. Παρατηρούμε πως μόνο ένα μικρό ποσοστό
μαθητών, έχει συμμετάσχει στην έρευνα. Θα θέλαμε μάλλον να ήταν μεγαλύτερο το
δείγμα, καθώς βρίσκονται πιο κοντά στην ομάδα στόχου, που κατά κύριο λόγο
εξυπηρετούν οι παιδικές βιβλιοθήκες και θα ήταν ενδιαφέρον να αφουγκραστούμε τις
δικές τους ανάγκες.
Αξιοσημείωτο είναι πως περισσότεροι από τα 2/3 των ερωτηθέντων, έχουν λάβει
ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση και μόνο το υπόλοιπο 1/3 είναι απόφοιτοι
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Λίγοι περισσότεροι από τους μισούς χρήστες, δήλωσαν ότι ασκούν επαγγέλματα που
κατανέμονται με ίδια περίπου ποσοστά, ανάμεσα σε αυτά των υπαλλήλων γραφείου,
συμπεριλαμβανομένου του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, οικιακά, ελεύθεροι
επαγγελματίες και άνεργοι. Το υπόλοιπο 43,3% είναι τεχνίτες του δημοσίου ή
ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχοι, φοιτητές, διευθυντικά στελέχη και άλλα, κυρίως
(όπως συμπλήρωσαν), εκπαιδευτικοί.
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Σε ότι αφορά τη συχνότητα με την οποία επισκέπτονται οι χρήστες το χώρο της
βιβλιοθήκης, λίγοι περισσότεροι από τους μισούς δήλωσαν ότι την επισκέπτονται
τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, λιγότεροι από το 1/3 μία φορά το μήνα, το
2,3% καθημερινά, το 4,6% μια φορά το τρίμηνο και το 8,4% ποτέ.
Βλέποντας ένα τόσο υψηλό ποσοστό απαντήσεων από χρήστες που δεν επισκέπτονται
ποτέ τη βιβλιοθήκη, αναρωτιέται κάποιος που σχηματίστηκε αυτό το ποσοστό. Η
απάντηση την οποία μπορούμε να δώσουμε είναι πως πιθανότατα πρόκειται για
συγγενείς των παιδιών που παρακολουθούν δράσεις και οι οποίοι δεν
χρησιμοποίησαν ποτέ το χώρο για δική τους εξυπηρέτηση, (επειδή προφανώς δεν
παρέχουν οι βιβλιοθήκες αυτά που εκείνοι αναζητούν).
Το εντυπωσιακό ποσοστό των 20,6% δήλωσε πως συνδέεται με υλικό της
βιβλιοθήκης μέσω της ιστοσελίδας της, ενώ αυτή η υπηρεσία είναι ακόμη υπό
κατασκευή. Επίσης εντυπωσιακό βέβαια μοιάζει για τον ίδιο λόγο το σχεδόν 1/10 των
ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι συνδέονται κάθε εβδομάδα και το 2,3% που γράφουν
πως συνδέονται καθημερινά. Λίγο περισσότεροι από τους μισούς, δηλώνουν πως δεν
συνδέονται ποτέ και μάλλον είναι οι πολύ καλά πληροφορημένοι χρήστες, καθώς
γνωρίζουν πως στην παρούσα φάση δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε
ολοκληρωμένο κατάλογο ούτε να κάνουν χρήση άλλων υπηρεσιών.
Σε σχέση με το πόσο συχνά χρησιμοποιούν Yahoo™, Google™ ή οποιεσδήποτε
άλλες διαδικτυακές πύλες εκτός της βιβλιοθήκης για την πληροφόρησή τους, οι έξι
στους δέκα χρήστες απάντησαν καθημερινά, οι δύο στους δέκα, τουλάχιστον μια
φορά την εβδομάδα, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό μοιράστηκε στους: 7,6% τουλάχιστον
μια φορά το μήνα, 1,5% τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο και 6,8% δήλωσαν ότι δεν
το χρησιμοποιούν ποτέ.

5.1.1 Βιβλιοθήκες-Μέλλον
Ζητήθηκε από τους χρήστες να απαντήσουν σχετικά με τα πιθανά σενάρια που
φαντάζονται ότι θα ισχύουν για τις βιβλιοθήκες τα επόμενα 5-10 χρόνια. Στην
ερώτηση για το αν θα είναι λιγότερες, μεγαλύτερες και καλύτερες οι έξι σχεδόν στους
δέκα χρήστες απάντησαν αρνητικά και οι υπόλοιποι θετικά.
Όσον αφορά τις διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες, σχεδόν οι επτά στους δέκα
απάντησαν θετικά στο να “υπάρχουν ηλεκτρονικά βιβλία που θα μπορούν να
κατεβάσουν από τον Η/Υ”, οι τέσσερις στους δέκα να “υπάρχουν ηλεκτρονικά ηχητικά
βιβλία που θα μπορούν να κατεβάσουν από τον Η/Υ” και σχεδόν έξι στους δέκα να
“βρίσκουν περισσότερες πληροφορίες online”. Στο κατά πόσο πιστεύουν ότι “οι
βιβλιοθήκες θα χρησιμοποιούνται επίσης ως τόπος συνάντησης για μέλη της
κοινότητας, εκθέσεις και άλλες δραστηριότητες”, σχεδόν τα τρία τέταρτα των χρηστών
απάντησε θετικά.
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Αυτό που μάλλον θεωρούν απίθανο είναι ότι “οι βιβλιοθήκες θα φιλοξενούν και άλλες
δημόσιες υπηρεσίες” καθώς οι χρήστες μας στη μεγάλη τους πλειοψηφία απάντησαν
αρνητικά σε αυτό το ενδεχόμενο. Επίσης αρνητικοί σε μεγάλο ποσοστό ήταν οι
απαντήσεις των χρηστών σχετικά με το ενδεχόμενο “να διαθέτουν οι βιβλιοθήκες τις
συλλογές τους σε δημόσιους χώρους της τοπικής κοινότητας”, αφού οι επτά στους δέκα
απάντησαν αρνητικά.
Τέλος, στο σενάριο “να υπάρχουν ενημερωτικά κιόσκια σε δημόσιους χώρους της
τοπικής κοινότητας με σκοπό την πρόσβαση στις βιβλιοθήκες”, οι χρήστες φαίνεται
πως είναι σκεπτικοί καθώς οι τέσσερις στους δέκα απάντησαν θετικά.

5.1.2 Βιβλιοθήκες – Συναισθηματική σχέση (Affect of service)
Η βιβλιοθήκη ως συναισθηματική σχέση

Μ.Ο. Επιθυμητού
επίπεδου
εξυπηρέτησης

Ε16 Προσωπικό που ενδιαφέρεται
πραγματικά για τους χρήστες
Ε22 Προθυμία για παροχή βοήθειας στους
χρήστες
Ε7 Προσωπικό που είναι πάντα ευγενικό

4,78

Μ.Ο.
Παρεχόμενου
επίπεδου
εξυπηρέτησης
4,55

4,83

4,58

-0,24

4,98

4,69

-0,3

Ε19 Προσωπικό που κατανοεί τις ανάγκες
των χρηστών
E1 Προσωπικό που εμπνέει εμπιστοσύνη
στους χρήστες
Ε10 Ετοιμότητα για απαντήσεις σε
ερωτήματα χρηστών
Ε13 Προσωπικό που είναι σε θέση να
απαντά σε ερωτήσεις

4,77

4,44

-0,32

4,87

4,55

-0,32

4,33

4,36

-0,33

4,75

4,29

-0,48

Ε4 Εξατομικευμένη προσοχή στους χρήστες
Ε26 Βιβλιοθηκονόμους που διδάσκουν πώς
να χρησιμοποιώ αποτελεσματικά τα
ηλεκτρονικά διαθέσιμα περιοδικά, βιβλία
και βάσεις δεδομένων.
ΣΥΝΟΛΟ

4,55
4,52

4,01
3,24

-0,53

4,7

Διαφορά

-0,23

-1,25

4,3

-0,44

Πίνακας 2. Μέσος όρος απαντήσεων των επιθυμητών και παρεχόμενων υπηρεσιών σχετικά με τη
Συναισθηματική σχέση (Affect of service) και τις Βιβλιοθήκες.

55

Η βιβλιοθήκη ως συναισθηματική
σχέση
5
4
3
2
1
0
-1

Μ.Ο. Επιθυμητού
Μ.Ο. Παρεχόμενου
επίπεδου εξυπηρέτησης επίπεδου εξυπηρέτησης
4,7
4,3

Διαφορά -0,44

Σχήμα 2. Μέσος όρος απαντήσεων για την αξιολόγηση των επιθυμητών και παρεχόμενων υπηρεσιών,
του άξονα “Η βιβλιοθήκη ως συναισθηματική σχέση”

Στον άξονα “Η βιβλιοθήκη ως συναισθηματική σχέση”, affect of service, ο μέσος όρος
των απαντήσεων για την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε σχέση με των
επιθυμητών, μας δείχνει ότι υπάρχει απόσταση -0,44. Φαίνεται λοιπόν ότι οι χρήστες
απάντησαν θετικά όσον αφορά το παρεχόμενο επίπεδο και έτσι δεν προκύπτει
ιδιαίτερη διαφορά από το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης, στην πλειοψηφία των
ερωτήσεων. Ο μέσος όρος των απαντήσεων μεταξύ επιθυμητού και παρεχόμενου
επιπέδου, κυμαίνεται από -0,23 έως -1,25 με την μικρότερη διαφορά να έχει η
ερώτηση Ε16, “Προσωπικό που ενδιαφέρεται πραγματικά για τους χρήστες”.
Ακολουθούν με μικρή απόσταση: η Ε22, “Προθυμία για παροχή βοήθειας στους
χρήστες”, με Μ.Ο. διαφορά -0,24, η Ε7, “Προσωπικό που είναι πάντα ευγενικό” με
Μ.Ο. διαφορά -0,3, η Ε19 “Προσωπικό που κατανοεί τις ανάγκες των χρηστών”, με
Μ.Ο. -0,32 και η E1 “Προσωπικό που εμπνέει εμπιστοσύνη στους χρήστες” με -0,32.
Στα ίδια επίπεδα συναντάμε την Ε10, “Ετοιμότητα για απαντήσεις σε ερωτήματα
χρηστών”, με Μ.Ο. διαφορά -,033, ενώ αυξάνεται ελαφρώς η διαφορά στην Ε13,
“Προσωπικό που είναι σε θέση να απαντά σε ερωτήσεις”, με Μ.Ο. -,048 και στην Ε4,
“Εξατομικευμένη προσοχή στους χρήστες”, με Μ.Ο.-,053.
Τη μεγαλύτερη διαφορά εμφανίζει η Ε26, “Βιβλιοθηκονόμους που διδάσκουν πώς να
χρησιμοποιώ αποτελεσματικά τα ηλεκτρονικά διαθέσιμα περιοδικά, βιβλία και βάσεις
δεδομένων”, με την απόσταση να αυξάνεται στο -1,25 και βέβαια να δικαιολογείται
απόλυτα καθώς δεν παρέχονται οι αντίστοιχες υπηρεσίες από τις βιβλιοθήκες.
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Ενδιαφέρον θα ήταν επίσης να δούμε σε ποιες από τις παραπάνω ερωτήσεις, οι
χρήστες επιθυμούν το ανώτατο επίπεδο εξυπηρέτησης. Έτσι με βαθμολογία που
αγγίζει σχεδόν την υψηλότερη τιμή της κλίμακας, (δηλαδή το 5), η ερώτηση Ε7,
“προσωπικό που να είναι πάντα ευγενικό” έχει Μ.Ο. επιθυμητού επιπέδου
εξυπηρέτησης 4,98, και ακολουθούν με μικρή διαφορά η E1 “Προσωπικό που εμπνέει
εμπιστοσύνη στους χρήστες” και Μ.Ο. 4,87 και η Ε22, “Προθυμία για παροχή
βοήθειας σους χρήστες” με Μ.Ο. 4,83.
Επιβεβαιώνεται δηλαδή, πόσο μεγάλη σημασία δίνουν οι χρήστες στην αντιμετώπισή
τους από το προσωπικό και πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει αυτό, προκειμένου να
νιώσουν ικανοποιημένοι από την εμπειρία τους με την παροχή της υπηρεσίας αλλά
και την επαφή τους με την πληροφοριακή μονάδα.

5.1.3 Βιβλιοθήκες – Φυσικός χώρος (Library as place)

Οι βιβλιοθήκες ως φυσικός χώρος

Ε15 Άνετη και ελκυστική τοποθεσία
Ε3 Χώρο που να ενθαρρύνει τη μελέτη και τη
μάθηση
Ε25 Χώρο για ομαδική μάθηση και ομαδική
μελέτη
Ε21 Ιδανικό χώρο για μελέτη, μάθηση και
έρευνα
Ε9 Ήσυχο μέρος για ατομική μελέτη
ΣΥΝΟΛΟ

Μ.Ο.
Επιθυμητού
επίπεδου
εξυπηρέτησης
4,6

Μ.Ο.
Παρεχόμενου
επιπέδου
εξυπηρέτησης
4,11

Διαφορά

4,7

3,66

-1,04

4,64

3,57

-1,07

4,63

3,22

-1,42

4,6

3,16

-1,44

4,6

3,5

-1,09

-0,49

Πίνακας 3. Μέσος όρος απαντήσεων των επιθυμητών και παρεχόμενων υπηρεσιών σε σχέση με το
Φυσικό χώρο (Library as place) και τις Βιβλιοθήκες.
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Βιβλιοθήκες ως φυσικός χώρος
5

4,6

4

3,5

3
2
1
0
-1

Επιθυμητού επίπεδου
εξυπηρέτησης

Παρεχόμενου επιπέδου
εξυπηρέτησης

Διαφορά
-1,09

-2
Σχήμα 3. Μέσος όρος διαφοράς επιθυμητού και παρεχόμενου επιπέδου εξυπηρέτησης, σε σχέση με
τον άξονα “βιβλιοθήκη ως χώρο”.

Στην περίπτωση του άξονα που έχει να κάνει με τη “βιβλιοθήκη ως χώρο” (library as
a place), τα αποτελέσματα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς ο Μ.Ο. διαφοράς
επιθυμητού και παρεχόμενου επιπέδου εξυπηρέτησης, είναι -1,09. Αυτό μας δείχνει
πως οι βιβλιοθήκες υστερούν πολύ σε σχέση με αυτό που οι χρήστες θεωρούν ως
ιδανικό χώρο για μια βιβλιοθήκη.
Η μοναδική ερώτηση που βρίσκεται πιο κοντά στο ιδεατό επίπεδο είναι η Ε15,
“Άνετη και ελκυστική τοποθεσία” με μέσο όρο διαφοράς -0,49. Αυτό πιθανότατα
εξηγείται αφενός μεν από το γεγονός ότι οι βιβλιοθήκες βρίσκονται κοντά στις
κατοικίες των χρηστών, οπότε δεν απαιτείται ιδιαίτερη μετακίνηση, και αφετέρου στο
ότι οι δύο από τις τέσσερις ανακαινίστηκαν πρόσφατα ενώ οι άλλες δύο θα λέγαμε ότι
είναι συμπαθητικές ως χώροι.
Στις υπόλοιπες ερωτήσεις αποτυπώνεται μεγάλη διαφορά μεταξύ επιθυμητού και
παρεχόμενου επιπέδου εξυπηρέτησης με τη μεγαλύτερη να βρίσκεται στην Ε9,
“Ήσυχο μέρος για ατομική μελέτη” με Μ.Ο. διαφοράς -1,44, την Ε21, “Ιδανικό χώρο
για μελέτη, μάθηση και έρευνα”, με Μ.Ο. απόκλισης -1,42, και ακολουθούν η Ε25,
“Χώρο για ομαδική μάθηση και ομαδική μελέτη” με Μ.Ο. διαφοράς -1,07 και τέλος η
Ε3, “Χώρο που να ενθαρρύνει τη μελέτη και τη μάθηση”, με Μ.Ο. διαφοράς -1,04.
Θα λέγαμε πως αυτές οι σημαντικές αποκλίσεις από το επιθυμητό επίπεδο
εξυπηρέτησης των χρηστών, υπάρχουν γιατί όλες οι βιβλιοθήκες είναι αρκετά μικρές,
δεν διαθέτουν αναγνωστήριο και αυτό συνεπάγεται σχετική “φασαρία” στο χώρο.
Αυτό πολλές φορές λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας σε μαθητές που θέλουν
να απομονωθούν για να μελετήσουν ή σε ομάδες μαθητών, που επιθυμούν να κάνουν
μια συλλογική εργασία.
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Αυτή η αίσθηση της φασαρίας, γίνεται ακόμη πιο έντονη τις απογευματινές ώρες,
εξαιτίας των δράσεων που γίνονται στο χώρο, για τα παιδιά. Αυτό δε σημαίνει βέβαια
ότι τα πρωινά υπάρχει ησυχία, ιδιαίτερα κατά τη σχολική περίοδο, λόγω των πολλών
επισκέψεων που δέχονται οι βιβλιοθήκες από τάξεις των Δημοτικών σχολείων, της
ευρύτερης περιοχής. Σε γενικές γραμμές βέβαια, αυτό θα έπρεπε να θεωρείται
αναμενόμενο, δεδομένου ότι αναφερόμαστε σε παιδικές βιβλιοθήκες οι οποίες
απευθύνονται κυρίως σε παιδιά δημοτικού.

5.1.4 Βιβλιοθήκες – πληροφορία (Information control)
Η βιβλιοθήκη ως Πληροφορία που βοηθάει
την αυτόνομη έρευνα
Ε8 Έντυπο υλικό που απαιτείται για την εργασία
μου
Ε23 Εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία για
ανεξάρτητη χρήση
Ε17 Σύγχρονο εξοπλισμό που επιτρέπει την
εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες που
χρειάζομαι
Ε2 Ηλεκτρονικές πηγές που είναι προσβάσιμες
από το σπίτι ή το γραφείο μου
Ε20 Εύχρηστα εργαλεία που μου επιτρέπουν να
εντοπίζω υλικό μόνος/μόνη μου
Ε5 Ιστότοπο Βιβλιοθήκης που με διευκολύνει να
εντοπίζω πληροφορίες μόνος/μόνη μου
Ε11 Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης που
χρειάζομαι
Ε24 Έντυπες ή και ηλεκτρονικές συλλογές
περιοδικών που είναι απαραίτητες για την
εργασία μου.
ΣΥΝΟΛΟ

Μ.Ο Επιθυμητού
επιπέδου
εξυπηρέτησης
4,66

Μ.Ο Παρεχόμενου
επιπέδου
εξυπηρέτησης
3,84

Διαφορά

4,62

3,58

-1,01

4,69

3,64

-1,04

4,55

3,43

-1,1

4,68

3,55

-1,14

4,66

3,48

-1,18

4,62

3,3

-1,27

-0,84

-1,42
4,52

3,09

4,11

3,1

-1

Πίνακας 4. Μέσος όρος απαντήσεων των επιθυμητών και παρεχόμενων υπηρεσιών σε σχέση με την
πληροφορία (Information control) και τις Βιβλιοθήκες
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Η βιβλιοθήκη ως Πληροφορία που
βοηθάει την αυτόνομη έρευνα
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3,1
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0
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-2

Μ.Ο Επιθυμητού

Μ.Ο Παρεχόμενου

Διαφορά
-1

Σχήμα 4. Μέσος όρος απαντήσεων των επιθυμητών και παρεχόμενων υπηρεσιών σε σχέση με τον
άξονα “βιβλιοθήκη ως πληροφορία”

Ένα ακόμη πεδίο στο οποίο υστερούν οι βιβλιοθήκες, είναι ο άξονας “βιβλιοθήκη ως
πληροφορία” (information control), δηλαδή κατά πόσο μπορεί κάποιος να περιηγηθεί
και να εντοπίσει έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό στη συλλογή των βιβλιοθηκών. Εδώ
εντοπίζουμε επίσης μία σημαντική διαφορά μεταξύ επιθυμητού και παρεχόμενου
επιπέδου εξυπηρέτησης που φτάνει σε Μ.Ο. το -1.
Ξεκινώντας από την ερώτηση με το μικρότερο Μ.Ο διαφοράς την Ε8, ‘Έντυπο υλικό
που απαιτείται για την εργασία μου”, με -0,84 θα λέγαμε πως δεν αποτελεί έκπληξη
καθώς οι βιβλιοθήκες διαθέτουν κατά κύριο λόγο μόνο βιβλία και δεν υπάρχει άλλο
έντυπο υλικό π.χ. χάρτες, που να συμπληρώνει τη συλλογή τους.
Ακολουθούν με μεγάλη διαφορά μέσου όρου, οι ερωτήσεις: Ε23, “Εύκολη πρόσβαση
στην πληροφορία για ανεξάρτητη χρήση” και διαφορά Μ.Ο.-1,01, η Ε17, “Σύγχρονο
εξοπλισμό που επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζομαι” με
διαφορά Μ.Ο.-1,04, η Ε2, “Ηλεκτρονικές πηγές που είναι προσβάσιμες από το σπίτι ή
το γραφείο μου” με διαφορά Μ.Ο. -1,1 και η Ε20, “Εύχρηστα εργαλεία που μου
επιτρέπουν να εντοπίζω υλικό μόνος/μόνη μου” με διαφορά Μ.Ο.-1,14.
Στη συνέχεια η Ε5, “Ιστότοπο Βιβλιοθήκης που με διευκολύνει να εντοπίζω
πληροφορίες μόνος/μόνη μου” με διαφορά Μ.Ο. -1,18 και η Ε11, “Ηλεκτρονικές πηγές
πληροφόρησης που χρειάζομαι” με Μ.Ο -1,27.
Τέλος η Ε24, “Έντυπες ή και ηλεκτρονικές συλλογές περιοδικών που είναι απαραίτητες
για την εργασία μου”, εμφανίζει τη μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ επιθυμητού και
παρεχόμενου επιπέδου εξυπηρέτησης, με Μ.Ο. απόκλισης το -1,42.
Με δεδομένο ότι οι βιβλιοθήκες δεν παρέχουν εξοπλισμό για τους χρήστες τους, δεν
διαθέτουν ενεργό προς τα παρόν, ιστότοπο που να οδηγεί στον εντοπισμό πηγών και
επιπλέον δεν παρέχουν πρόσβαση σε κανένα περιοδικό έντυπο ή ηλεκτρονικό, οι
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απαντήσεις των χρηστών για το παρεχόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης, θα λέγαμε ότι
είναι σχετικά ήπιες εάν εξετάσουμε τις τιμές που σημείωσαν οι ερωτώμενοι.
Αυτό με τη σειρά του μας βάζει σε δύο σκέψεις: α) οι ερωτώμενοι απέφυγαν τη
χαμηλή βαθμολογία εξαιτίας της ικανοποίησης που βιώνουν από την επαφή τους με
το προσωπικό, (πιθανόν από ευγένεια), και β) γιατί οι χρήστες ενημερώνονται για
πρώτη φορά, πως θα μπορούσαν να έχουν τέτοιες υπηρεσίες μέσα από τις
βιβλιοθήκες.

5.1.5 Βιβλιοθήκες – Ερωτήσεις τοπικού ενδιαφέροντος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ε14 Ακρίβεια στις εγγραφές του καταλόγου, των
δανεισμών
Ε27 Αξιοπιστία στην αντιμετώπιση προβλημάτων
κατά την εξυπηρέτηση των χρηστών
Ε12 Παροχή βοήθειας από θεματικά εξειδικευμένο
προσωπικό
Ε18 Ευκολία δανεισμού βιβλίων από άλλες
βιβλιοθήκες
Ε6 Βολικό ωράριο παροχής υπηρεσιών

Μ.Ο
Επιθυμητού
επίπεδου
εξυπηρέτησης
4,54

Μ.Ο
Παρεχόμενου
επίπεδου
εξυπηρέτησης
4,29

Διαφορά

4,66

4,15

-0,5

4,45

3,8

-0,66

4,51

3,79

-0,72

4,67

3,87

-0,8

-0,25

Πίνακας 5. Μέσος όρος απαντήσεων επιθυμητών και παρεχόμενων υπηρεσιών σε σχέση με Ερωτήσεις
τοπικού ενδιαφέροντος και τις Βιβλιοθήκες.

Εκτός από τις ερωτήσεις που απαντούν στους τρεις βασικούς άξονες του
ερωτηματολογίου, υπάρχουν ακόμη
πέντε που θίγουν ζητήματα τοπικού
ενδιαφέροντος. Σε αυτές ζητείται για ακόμη μία φορά από τους χρήστες, να
βαθμολογήσουν το επιθυμητό και το παρεχόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης.
Ξεκινώντας από την ερώτηση Ε14, “Ακρίβεια στις εγγραφές του καταλόγου, των
δανεισμών” παρατηρούμε μία μικρή διαφορά μεταξύ επιθυμητού και παρεχόμενου
επιπέδου εξυπηρέτησης καθώς ο Μ.Ο. διαφέρει κατά -0,25. Η αλήθεια είναι πως
δυσκολευόμαστε να ερμηνεύσουμε αυτό το αποτέλεσμα δεδομένου πως δεν υπάρχει
κατάλογος προσβάσιμος στο κοινό. Αναρωτιόμαστε πως γίνεται να έχουν δώσει οι
χρήστες τόσο υψηλές τιμές στο παρεχόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης, δίχως αυτό να
υφίσταται καν σαν υπηρεσία. Πρόκειται για ακόμη μια φορά, για ευγενική
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συμπεριφορά των χρηστών απέναντι στο προσωπικό ή στην πραγματικότητα το κοινό
δεν γνωρίζει περί τίνος πρόκειται και απλά απαντά με βάση τη βαθμολογία που
έδωσε στις προηγούμενες απαντήσεις; Πιστεύουμε πως πρόκειται για την πρώτη
εκδοχή αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι τα τρία τέταρτα των ερωτώμενων ήταν
απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οπότε και φαντάζει αδιανόητο να μη γνωρίζουν
τι σημαίνει κατάλογος βιβλιοθηκών.
Στην ερώτηση Ε27, “Αξιοπιστία στην αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την
εξυπηρέτηση των χρηστών”, o M.O. διαφοράς φτάνει το -0,5. Η απόκλιση θα
μπορούσε να είναι μικρότερη, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για βιβλιοθήκες που
λειτουργούν τουλάχιστον δέκα χρόνια η κάθε μία, με το ίδιο προσωπικό. Θα περίμενε
κάποιος ότι μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας, ζητήματα αξιοπιστίας κατά την
εξυπηρέτηση θα είχαν ελαχιστοποιηθεί. Η ερμηνεία που τολμούμε να δώσουμε είναι
ότι αυτό πιθανότατα συμβαίνει, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν υπάρχει κανονισμός
λειτουργίας που να εφαρμόζεται πιστά από τις βιβλιοθήκες, καθώς και υπευθύνου
που να ορίζει τις αρχές που θα διέπουν τις υπηρεσίες.
Στην ερώτηση Ε12, “Παροχή βοήθειας από θεματικά εξειδικευμένο προσωπικό”, o
M.O. διαφοράς είναι -0,66. Αυτή η ερώτηση θα έλεγε κάποιος ότι απευθύνεται
κυρίως σε θεματικούς βιβλιοθηκονόμους Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Εάν
αξιολογήσουμε την ερώτηση δίνοντας την ερμηνεία στην λέξη “θεματικός” = ειδικός
τότε και στις παιδικές βιβλιοθήκες τις οποίες εξετάζουμε, ο βιβλιοθηκονόμος
αναμένεται να έχει την ανάλογη εξειδίκευση. Η απόκλιση η οποία παρουσιάζεται
μεταξύ επιθυμητού και παρεχόμενου επιπέδου εξυπηρέτησης είναι σημαντική υπό
αυτό το πρίσμα. Η εξήγηση που δίνουμε για αυτή τη διαφορά, είναι πως οι
ερωτηθέντες μάλλον έχουν συνδέσει τη λέξη “θεματικός” με τις Πανεπιστημιακές
βιβλιοθήκες και δεν μπόρεσαν να αποδώσουν το νόημά της, σχετίζοντάς την με μία
Παιδική βιβλιοθήκη.
Βλέποντας την ερώτηση Ε18, “Ευκολία δανεισμού βιβλίων από άλλες βιβλιοθήκες”
με Μ.Ο. διαφοράς στο -0,72, εύκολα διαπιστώνουμε το λόγο αυτής της απόκλισης.
Στις βιβλιοθήκες του Δήμου δεν υφίσταται επίσημα τέτοια υπηρεσία. Λέμε επίσημα
διότι πολλές φορές οι βιβλιοθηκονόμοι, θέλοντας να εξυπηρετήσουν κάποιους
χρήστες, προβαίνουν σε τέτοιες διευκολύνσεις. Έτσι δείχνει απόλυτα εξηγήσιμη η
διαφορά που προκύπτει μεταξύ επιθυμητού και παρεχόμενου επιπέδου εξυπηρέτησης.
Η ερώτηση Ε6, “Βολικό ωράριο παροχής υπηρεσιών”, με Μ.Ο. διαφορά -0,8,
αποτελεί “αγκάθι” στις βιβλιοθήκες, αν συλλογιστούμε πόσο σημαντική είναι για την
πραγματική ικανοποίηση των χρηστών. Από την άλλη βέβαια αν κοιτάξουμε τα
πραγματικά δεδομένα θα δούμε πως μία από τις τέσσερις βιβλιοθήκες λειτουργεί με
δύο άτομα προσωπικό και οι υπόλοιπες τρεις με ένα. Εκ των πραγμάτων δηλαδή,
είναι αδύνατο να λειτουργούν οι βιβλιοθήκες περισσότερες ώρες.
Αυτό συμβαίνει το τελευταίο έτος, καθώς απολύθηκαν τέσσερις συμβασιούχοι
υπάλληλοι. Με την τρέχουσα κατάσταση, το προσωπικό αδυνατεί πολλές φορές να
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κάνει χρήση ακόμη και των νόμιμων αδειών του, π.χ. Η/Υ ή γονικών, με μοναδικό
γνώμονα την εξυπηρέτηση των χρηστών.
Η Διοίκηση από την πλευρά της, θέλει αλλά δεν είναι σε θέση να προβεί στις
αναγκαίες προσλήψεις, διότι δεν εγκρίνονται από την αρμόδια κεντρική εξουσία,
λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης.

5.1.6 Οι πιο επιθυμητές υπηρεσίες
Αν θέλαμε να δούμε τις πέντε πιο επιθυμητές υπηρεσίες, θα βλέπαμε πως την πρώτη
θέση κατέχει η ερώτηση Ε7, “Προσωπικό που είναι πάντα ευγενικό” με βαθμολογία
που αγγίζει το απόλυτο (5), 4,98.
Στη δεύτερη θέση βρίσκουμε την ερώτηση E1 “Προσωπικό που εμπνέει εμπιστοσύνη
στους χρήστες” με βαθμολογία 4,87, ενώ τρίτη στη σειρά είναι η Ε22, “Προθυμία για
παροχή βοήθειας στους χρήστες”, με 4,83.
Στις δύο τελευταίες αλλά επίσης υψηλές θέσεις συναντάμε την Ε16, “Προσωπικό που
ενδιαφέρεται πραγματικά για τους χρήστες” με 4,78 και την Ε19 “Προσωπικό που
κατανοεί τις ανάγκες των χρηστών”, με 4,77.

Οι πιο επιθυμητές υπηρεσίες
Προσωπικό που κατανοεί τις ανάγκες
των χρηστών
Προσωπικό που ενδιαφέρεται
πραγματικά για τους χρήστες
Προθυμία για παροχή βοήθειας στους
χρήστες
Προσωπικό που εμπνέει εμπιστοσύνη
στους χρήστες
Προσωπικό που είναι πάντα ευγενικό
4,65 4,7 4,75 4,8 4,85 4,9 4,95

5

Σχήμα 5. Οι πιο επιθυμητές υπηρεσίες

Παρατηρούμε πως όλες οι ερωτήσεις που συνδέονται με το υψηλότερο επιθυμητό
επίπεδο εξυπηρέτησης προέρχονται από τον άξονα “βιβλιοθήκη ως συναισθηματική
σχέση” (affect of service) επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τη σημαντικότητα
αυτού στοιχείου στην παροχή υπηρεσιών. Ενθαρρυντικό στην περίπτωσή μας είναι
ότι καταγράφονται μικρές διαφορές των Μ.Ο. των απαντήσεων που έδωσαν οι
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ερωτώμενοι μεταξύ επιθυμητού και παρεχόμενου επιπέδου εξυπηρέτησης, πράγμα
που σημαίνει πως οι χρήστες μας εμφανίζονται αρκετά ικανοποιημένοι.

5.1.7 Παραρτήματα και Συναισθηματική Σχέση (Affect of service)
Στη συνέχεια θα δούμε τις αποκλίσεις που παρουσιάζονται στα γενικά αποτελέσματα
παρεχόμενων και επιθυμητών επιπέδων των βασικών διαστάσεων για κάθε
βιβλιοθήκη και θα τα συγκρίνουμε με τα γενικά αποτελέσματα του συνόλου όλων
των ερωτώμενων.
Ξεκινώντας με τον άξονα “βιβλιοθήκη ως συναισθηματική σχέση” (affect of service)
και μέσο όρο απόκλισης -0,42, παρατηρούμε πως η Δανιηλίδειος Παιδική
Βιβλιοθήκη, έχει τη μεγαλύτερη απόκλιση με Μ.Ο. -0,58, ακολουθούν στην ίδια θέση
και με Μ.Ο. 0,31, η βιβλιοθήκη Κηφισιάς και Δαήδειος ενώ τη μικρότερη διαφορά
εμφανίζει η Βιβλιοθήκη στο Καραμπουρνάκι με ο Μ.Ο διαφοράς -0,3 επιθυμητού και
παρεχόμενου επιπέδου εξυπηρέτησης.

5.1.8 Παραρτήματα και Φυσικός χώρος (library as place)
Για τον άξονα “βιβλιοθήκη ως φυσικός χώρος” (library as a place), ο μέσος όρος
απόκλισης αγγίζει το -1,06, κάτι που όπως προαναφέραμε δείχνει μια σημαντική
αδυναμία στην ικανοποίηση παροχής αυτής της διάστασης. Τη μεγαλύτερη απόκλιση
εδώ δείχνει να έχει η Κηφισιά με -1,8, και ακολουθούν η Δαήδειος με -1,11, η
Δανιηλίδειος με -1,05 και τέλος το Καραμπουρνάκι με -0,92 Μ.Ο. απόκλισης.
Αξίζει ίσως να σταθούμε εδώ και να επισημάνουμε πως η Δαήδειος αν και είναι η
μικρότερη σε χώρο βιβλιοθήκη, δεν κατατάχθηκε τελευταία. Εξετάζοντας βέβαια και
τα σχόλια των χρηστών στην ανοικτή ερώτηση διαπιστώνει κάποιος, πόσο η
συναισθηματική σχέση μπορεί να επηρεάσει ακόμη και τη βαθμολόγηση σε
ερωτήσεις όπως αυτή, που δεν έχουν σχέση με το προσωπικό αλλά με ρεαλιστικά
δεδομένα.
Από την άλλη, εντυπωσιακό είναι πως για τις δύο πρόσφατα ανακαινισμένες
βιβλιοθήκες, τη Δανιηλίδειο και το Καραμπουρνάκι, παρατηρείται σχετικά αυξημένη
αρνητική βαθμολογία. Αυτό προφανώς δείχνει πως παρά τον εξοπλισμό, τα χρώματα,
τη νέα διακόσμηση και τη μείωση των ραφιών, οι βιβλιοθήκες παραμένουν “μικρές”
στην αντίληψη του κόσμου.
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5.1.9 Παραρτήματα και Πληροφορία (information control)
Στην περίπτωση του άξονα, η “βιβλιοθήκη ως Πληροφορία”, (Information Control),
που βοηθάει την αυτόνομη έρευνα, τα πράγματα όπως προαναφέραμε είναι
απογοητευτικά, με δεδομένο πως δεν υπάρχει εξοπλισμός στις δύο από τις τέσσερις
βιβλιοθήκες και στις άλλες δύο δεν λειτουργούν ακόμη οι Η/Υ για τους χρήστες.
Έτσι με γενικό μέσο όρο απόκλισης -1,12, πρώτη σε διαφορά μέσου όρου βρίσκεται
η Κηφισιά με -1,2 , ακολουθεί η Δανιηλίδειος με -1,18, η Δαήδειος με -1,05 και τέλος
το Καραμπουρνάκι με -0,92.

Γνώσεις και
δεξιότητες

Παραρτήματα
Δανιηλίδειος
Κηφισιά
Δαήδειος
Καραμπουρνάκι
ΣΥΝΟΛΟ

Βιβλιοθήκη ως
συναισθηματική
σχέση

που
ενδέχεται να
προσφέρουν
οι
βιβλιοθήκες

Βιβλιοθήκη
ως φυσικός
χώρος

Βιβλιοθήκη
ως
Πληροφορία

-0,58
-0,31
-0,31
-0,3

-1,05
-1,8
-1,11
-0,85

-1,18
-1,25
-1,05
-0,92

3,34
3,48
3,54
3,74

4,2
4,22
4,47
4,61

-0,42

-1,06

-1,12

3,47

4,2

Γενική
ικανοποίηση

Πίνακας 6. Μέσος όρος απαντήσεων των Διαστάσεων σε σχέση με τα Παραρτήματα

5.1.10 Παραρτήματα και information literacy
Στις ερωτήσεις που αφορούν θέματα γνώσεων και πιθανών δεξιοτήτων, (Information
Literacy), και οι οποίες βαθμολογούνται με την κλίμακα 1-5, δίνεται Μ.Ο.
ικανοποίησης 3,47. Με τους χρήστες να βαθμολογούν σχετικά θετικά, η
Δανιηλίδειος, λαμβάνει τη μικρότερη βαθμολογία με 3,34 και ακολουθεί η Κηφισιά
με 3,48, η Δαήδειος με 3,54 και τέλος το Καραμπουρνάκι με 3,74.

5.1.11 Παραρτήματα και γενική ικανοποίηση (general satisfaction)
Στις ερωτήσεις που απαντούν στην γενική ικανοποίηση των χρηστών και επίσης
λαμβάνουν τιμές από 1-5, ο μέσος όρος βαθμολόγησης είναι το 4,2. Και εδώ τη
μικρότερη βαθμολογία λαμβάνει η Δανιηλίδειος με 4,2, ακολουθεί η Κηφισιά στα
ίδια περίπου επίπεδα με 4,22 , η Δαήδειος με 4,47 και τέλος το Καραμπουρνάκι με
4,61. Σε καμία περίπτωση βέβαια, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μικρές
βαθμολογίες καθώς ο μέσος όρος βρίσκεται πολύ υψηλά στο ιδανικό επίπεδο.
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Μια προσεκτικότερη ματιά στους αριθμούς θα μας έδινε την ευκαιρία να δούμε πως η
βιβλιοθήκη στο Καραμπουρνάκι, φαίνεται να έχει την πρωτιά στις μικρότερες
αποκλίσεις επιθυμητού και παρεχόμενου επιπέδου για τους 3 βασικούς άξονες, αλλά
και τους μεγαλύτερους μέσους όρους ικανοποίησης στους τομείς αφορούν θέματα
γνώσεων και πιθανών δεξιοτήτων (information library) και γενικής ικανοποίησης,
(general satisfaction).
Δίχως να σημειώνονται ιδιαίτερα μεγάλες διαφορές, ακολουθούν οι: Δαήδειος, η
Κηφισιά και τέλος η Δανιηλίδειος παιδική βιβλιοθήκη.

Γνώσεις
και
δεξιότητες

Ηλικία
Κάτω των 18
18-22
23-30
31-45
46-65
Άνω των 65
ΣΥΝΟΛΟ

Βιβλιοθήκη ως
συναισθηματική
σχέση

Βιβλιοθήκη
ως φυσικός
χώρος

Βιβλιοθήκη
ως
Πληροφορία

που
ενδέχεται
να
προσφέρουν
οι
βιβλιοθήκες

-0,34
-0,38
-0,32
-0,47
-0,27

-1,2
-0,55
-0,55
-1,19
-0,80

-0,60
-0,59
-0,89
-1,34
-0,70

4,4
3,35
3,83
3,26
3,7

4,92
4,17
4,67
4,16
4,65

-0,42

-1,06

-1,13

3,44

4,33

Γενική
ικανοποίηση

Πίνακας 7. Μέσος όρος απαντήσεων σε σχέση με τις Διαστάσεις και την Ηλικία

5.1.12 Ηλικία και συναισθηματική σχέση (affect of service)
Στη συνέχεια θα δούμε πως απάντησαν οι ερωτώμενοι σε κάθε διάσταση ανάλογα με
την ηλικία τους.
Στον άξονα η “βιβλιοθήκη ως συναισθηματική σχέση”, (affect of service), ο μέσος
όρος των απαντήσεων μεταξύ επιθυμητού και παρεχόμενου επιπέδου εξυπηρέτησης,
ήταν -0,42. Σε αυτό το αποτέλεσμα συνέβαλλαν με τη μεγαλύτερη διαφορά -0,47 η
ηλικιακή ομάδα 31-45 ετών, η οποία αποτελεί και την πιο συχνά εμφανιζόμενη ομάδα
χρηστών.
Ακολουθούν οι ομάδες: 18-22 ετών με -0,38, η κάτω των 18 με -0,34, η 23-30 με
-0,32 και τέλος η 46-65, με Μ.Ο. απόκλισης -0,27.

66

5.1.13 Ηλικία και Βιβλιοθήκη ως φυσικός χώρος (library as place)
Στον άξονα η “βιβλιοθήκη ως φυσικός χώρος”, (library as place), και μέσο όρο
απόκλισης -1,06, τη μεγαλύτερη διαφορά έδωσε η ηλικιακή ομάδα 31-45 και πάλι.
Ακολούθησαν οι: κάτω των 18 με -1,2, η 46-65 με -0,80, και στην ίδια θέση οι
ομάδες 18-22 και 23-30 με -1,2.

5.1.14 Ηλικία και Βιβλιοθήκη ως πληροφορία (information control)
Στον άξονα η “βιβλιοθήκη ως πληροφορία” (information control), που βοηθάει την
αυτόνομη έρευνα, με μέσο όρο απόκλισης -1,13, τη μεγαλύτερη διαφορά είχε ξανά η
ηλικιακή ομάδα 31-45 με Μ.Ο. διαφοράς -1,34. Συνέχισαν οι: 23-30 με διαφορά 0,89, η 46-65 με -0,70, η κάτω των 18 με -0,60 και η 23-30 με -0,89.

5.1.15 Ηλικία και information literacy
Όσο για τις ερωτήσεις σχετικά με τα “θέματα γνώσεων και πιθανών δεξιοτήτων”
(information literacy), ο μέσος όρος των τιμών κυμάνθηκε στο 3,44. Τη μεγαλύτερη
βαθμολογία φαίνεται να έβαλαν οι ερωτώμενοι της ηλικιακής ομάδας κάτω των 18 με
Μ.Ο.4,4. Ακολούθησαν η ομάδα 23-30 με Μ.Ο. 3,83, η ομάδα 46-65 με Μ.Ο. 3,7, η
ομάδα 18-22 με Μ.Ο. 3,35 και τέλος η ομάδα 31-45 με 3,26. Διαπιστώνουμε για
ακόμη μία φορά πόσο η ηλικιακή ομάδα 31-45, επηρεάζει με τις απαντήσεις της το
μέσο όρο, καθώς αποτελεί όπως είπαμε, την πιο συχνά εμφανιζόμενη ομάδα.

5.1.16 Ηλικία και γενική ικανοποίηση
Τέλος σε σχέση με τη “γενική ικανοποίηση” που εμφανίζουν οι χρήστες, ο μέσος όρος
απόκλισης βρίσκεται στο 4,33, με την κλίμακα να κυμαίνεται από 1-5. Η ηλικιακή
ομάδα με τη μεγαλύτερη ικανοποίηση φαίνεται να είναι η κάτω των 18, με Μ.Ο.
σχεδόν ιδανικό 4,92. Ακολουθούν με υψηλούς επίσης μέσους όρους οι ομάδες: 23-30
με 4,67, η 46-65 με 4,65, η 18-22 με 4,17 και τέλος πάλι η 31-45 με 4,16.

5.1.17 Φύλο και διαστάσεις
Σε σχέση με το φύλο και τον τρόπο που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των μέσων
όρων απόκλισης επιθυμητού και παρεχόμενου επιπέδου εξυπηρέτησης, οι γυναίκες
έχουν μεγαλύτερη απόκλιση με -0,43, από τους άνδρες με -0,37 στον άξονα: η
“βιβλιοθήκη ως συναισθηματική σχέση”, (affect of service). Στον άξονα, η
“βιβλιοθήκη ως φυσικός χώρος”, (library as place), οι γυναίκες έχουν μέσο όρο
διαφορά -1,12 και οι άνδρες -0,86. Σε ότι αφορά τον άξονα η βιβλιοθήκη ως
πληροφορία που βοηθάει στην αυτόνομη έρευνα (information control), και πάλι οι
γυναίκες έχουν μεγαλύτερο Μ.Ο. διαφορά με -1,20 σε σχέση με τους άνδρες που
έχουν -0,88.
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Γνώσεις και
δεξιότητες
Βιβλιοθήκη ως
συναισθηματική
σχέση

Βιβλιοθήκη
ως φυσικός
χώρος

Βιβλιοθήκη
ως
Πληροφορία

που ενδέχεται
να
προσφέρουν οι
βιβλιοθήκες

ΓΥΝΑΙΚΑ

-0,43

-1,12

-1,20

3,44

4,31

ΑΝΔΡΑΣ

-0,37

-0,86

-0,88

3,46

4,37

ΣΥΝΟΛΟ

-0,42

-1,06

-1,13

3,44

4,33

ΦΥΛΟ

Γενική
ικανοποίηση

Πίνακας 8. Μέσος όρος απαντήσεων σε σχέση με τις Διαστάσεις και το Φύλο

Στις ερωτήσεις σχετικά με “θέματα γνώσεων και πιθανών δεξιοτήτων” information
literacy, οι γυναίκες εμφανίζονται με το μικρότερο Μ.Ο. 3,44 αλλά χωρίς ιδιαίτερη
διαφορά σε σχέση με τους άνδρες 3,46. Κάτι αντίστοιχο παρατηρούμε και στις
απαντήσεις για τη γενική ικανοποίηση με τις γυναίκες να έχουν Μ.Ο απόκλισης 4,31
και τους άνδρες 4,37.
Θα λέγαμε λοιπόν πως οι γυναίκες χρήστες είναι πιο απαιτητικές από τους άνδρες,
καθώς σε όλες τους τις απαντήσεις δείχνουν να αποτίμησαν τις υπηρεσίες με
μικρότερη βαθμολογία από ότι οι άνδρες.

5.1.18 Μορφωτικό επίπεδο και διαστάσεις

Βιβλιοθήκη ως
συναισθηματική
σχέση

Βιβλιοθήκη
ως φυσικός
χώρος

Βιβλιοθήκη
ως
Πληροφορία

-0,40

-1,13

-0,97

-0,49

-0,94

-1,02

Μεταπτυχιακό

-0,41
-0,46

-1,02
-1,18

-1,15
-1,32

Διδακτορικό

-0,37

-1,08

-0,42

-1,06

ΜΟΡΦΩΣΗ
Δημοτικό
Γυμνάσιο/Λύκειο
ΤΕΙ

Γνώσεις και
δεξιότητες που
ενδέχεται να
προσφέρουν οι
βιβλιοθήκες

3,82

4,48

3,60

4,31

3,40

4,26

2,89

4,53

-1,55

2,95

3,92

-1,13

3,45

4,32

ΑΕΙ

ΣΥΝΟΛΟ

Γενική
ικανοποίηση

Πίνακας 9. Μέσος όρος απαντήσεων σε σχέση με τις Διαστάσεις και το Μορφωτικό Επίπεδο
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Σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο και τον άξονα η “βιβλιοθήκη ως συναισθηματική
σχέση”, (affect of service), τη μεγαλύτερη διαφορά Μ.Ο. μεταξύ επιθυμητού και
παρεχόμενου επίπεδου εξυπηρέτησης έχουν οι απόφοιτοι ΤΕΙ με Μ.Ο -0,49 και τη
μικρότερη οι κατέχοντες διδακτορικό με Μ.Ο. -,37.
Στον άξονα η “βιβλιοθήκη ως χώρος”, (library as place), τη μεγαλύτερη απόκλιση
έχουν οι κάτοχοι μεταπτυχιακού με -1,18 και τη μικρότερη οι απόφοιτοι ΤΕΙ με -0,94.
Για τον άξονα η “βιβλιοθήκη ως πληροφορία”(information control), που βοηθάει
στην αυτόνομη έρευνα, εμφανίζονται και πάλι οι κατέχοντες διδακτορικό με
υψηλότερη διαφορά και Μ.Ο. -1,55, ενώ τη μικρότερη έχουν οι απόφοιτοι
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με -0,097. Μοιάζει φυσιολογικό τα άτομα με
υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο να απαιτούν περισσότερα μέσα και τρόπους
αναζήτησης πληροφοριών.
Σε σχέση με τα “θέματα γνώσεων και πιθανών δεξιοτήτων” information literacy, το
μεγαλύτερο μέσο όρο ικανοποίησης φαίνεται να έχουν οι μαθητές με 3,82 και το
μικρότερο οι διδακτορικοί με μέσο όρο ικανοποίησης 2,95.
Τέλος στις ερωτήσεις γενικής ικανοποίησης, τη μεγαλύτερη ικανοποίηση δείχνουν να
έχουν οι κάτοχοι μεταπτυχιακό με μέσο όρο 4,53 και τη μικρότερη αυτοί που έχουν
διδακτορικό με 3,92.

5.2 Σχόλια χρηστών
Ένας στους τρείς περίπου χρήστες πρόσθεσε σχόλια σχετικά με τις υπηρεσίες των
βιβλιοθηκών. Στα πιο συχνά σχόλια που έγιναν και αφορούν όλες τις βιβλιοθήκες
συμπεριλαμβάνονται:
 περισσότερες δράσεις για τα παιδιά αλλά και για ενήλικες.
 περισσότερες εκδηλώσεις με συγγραφείς και αφηγήσεις παραμυθιών με σκοπό
να φέρουν τα παιδιά πιο κοντά στο βιβλίο.
 Συχνότερη ενημέρωση τίτλων με περισσότερα βιβλία και άλλες πηγές.
 Ανεπαρκείς χώροι
 Επαρκείς χώρους ανάγνωσης με περισσότερη ησυχία και πιο πολλές θέσεις
εργασίας.
 Η/Υ για τους χρήστες
Εκτός από τα σχόλια που έγιναν για τις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών, κάποιοι από
τους χρήστες σχολίασαν σχετικά με το ερωτηματολόγιο, την ευκολία συμπλήρωσής
του και τα ερωτήματα που έθετε.
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Έτσι αναφέρθηκε πως η ενότητα που αφορά τη βιβλιοθήκη με τη δουλειά είναι
άσχετη καθώς η βιβλιοθήκη είναι παιδική, το ερωτηματολόγιο είναι πολύ μεγάλο,
πολλές ερωτήσεις επαναλαμβάνονται και κουράζουν τον ερωτώμενο, υπάρχουν
ερωτήσεις που δεν ανταποκρίνονται καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία, π.χ.
τεχνολογικός εξοπλισμός.

5.3 Ανάλυση Ποιοτικών δεδομένων
Μέσα από δύο μικρές συνεντεύξεις98 που έδωσαν στελέχη99 της διοίκησης, έγινε μία
προσπάθεια προσέγγισης των απόψεων που έχει σχηματίσει η διοίκηση για τις
υπηρεσίες των βιβλιοθηκών, το μέλλον τους αλλά και ζητήματα οργανωτικά λειτουργικά. Επιπλέον μας δόθηκε η δυνατότητα να μάθουμε κατά πόσο η διοίκηση
είναι διατεθειμένη να στηρίξει αυτό το θεσμό και αν πιστεύει πως οι πολίτες είναι
ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών.
Το ερωτηματολόγιο των χρηστών, όπως έχουμε προαναφέρει, βασίστηκε σε 3 άξονες:
“βιβλιοθήκη ως συναισθηματική σχέση” (affect of service), η “βιβλιοθήκη ως φυσικός
χώρος” (library as place) και η “βιβλιοθήκη ως χώρος που βοηθάει στην αυτόνομη
έρευνα” (information control). Με βάση τις τρεις άνω διαστάσεις θα ξεκινήσουμε και
την ανάλυση των απαντήσεων που πήραμε από τις συνεντεύξεις.
Σε ότι αφορά τον άξονα η “βιβλιοθήκη ως συναισθηματική σχέση” (affect of service)
που έχει να κάνει με την σχέση των πολιτών με το προσωπικό, οι απόψεις μάλλον
συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι είναι πολύ ικανοποιητικές. Χαρακτηριστικές είναι οι
φράσεις: «οι υπάλληλοι προσπαθούν με όλη τους τη ψυχή» και «οι υπάλληλοι είναι το
Α και το Ω», παρά το γεγονός ότι θεωρούν τις υπηρεσίες τους «ερασιτεχνικές», αφού
δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσθετης εκπαίδευσης.
Εντυπωσιακό είναι επίσης, ότι απαντώντας στην ερώτηση κατά πόσο πιστεύουν ότι
οι χρήστες είναι ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών, αναφέρθηκαν
στην προσωπική τους θετική εμπειρία, και θεωρούν ότι οι βιβλιοθήκες έχουν πολύ
καλό επίπεδο ίσως κοντά στο μέγιστο.
Αναφερόμενοι στους πολίτες είπαν, ότι ζητάνε πάντα περισσότερα και ίσως θέλουν
διαφορετικό τρόπο λειτουργίας και περισσότερες παροχές. Παρόλα αυτά δεν
παραλείπεται να σημειωθεί πως κατά καιρούς έχουν δεχθεί παράπονα για τους
υπαλλήλους χωρίς όμως να μπορούν αξιολογήσουν τη βαρύτητα αυτών των
καταγγελιών. Σημαντικό στοιχείο σε αυτό το σημείο είναι ίσως το γεγονός ότι στην
απάντησή τους σύνδεσαν την ικανοποίηση των χρηστών καταρχήν με το προσωπικό
και στη συνέχεια με την οργάνωση. Επίσης σύμφωνα με την άποψή τους, μία έρευνα
ικανοποίησης χρηστών θα ήταν πολύ χρήσιμη.
Σχετικά με τις “βιβλιοθήκες ως χώροι”, (library as place), ο Α από τους δύο πιστεύει
πως πρέπει να μεταστεγαστεί μία από τις βιβλιοθήκες και να γίνουν ανακαινίσεις στις
98
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Το ερωτηματολόγιο των συνεντεύξεων παρατίθεται στο παράρτημα Γ.
Τα στελέχη αναφέρονται ως Α και Β σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά που έδωσαν τη συνέντευξη.
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άλλες, ακολουθώντας το παράδειγμα των δύο παιδικών βιβλιοθηκών που πρόσφατα
ανακαινίστηκαν μέσα από το πρόγραμμα future library και το Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος. H ανακαίνιση, συνεχίζει, ή η μεταστέγαση σε καλύτερους χώρους θεωρείται
αναγκαία προκειμένου να είναι πιο ευχάριστοι και πιο λειτουργικοί.
Για τον άξονα “Η βιβλιοθήκη ως Πληροφορία” (information control), επισημαίνεται
ότι θα πρέπει να εμπλουτιστούν οι βιβλιοθήκες με περισσότερα βιβλία αλλά και με τη
δυνατότητα πρόσβασης από τους πολίτες στο διαδίκτυο, μέσα από Η/Υ που θα
τοποθετηθούν σε αυτές.
Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε πως δείχνουν ικανοποιημένοι από τη τρέχουσα
λειτουργία των βιβλιοθηκών, δεδομένης της οικονομικής κατάστασης αλλά και το
λίγο προσωπικό που διαθέτουν. Θα ήθελαν περισσότερα για τη λειτουργία των
παιδικών βιβλιοθηκών αλλά στην παρούσα φάση δεν μπορούνε να κάνουνε κάτι
καλύτερο.
Η απάντηση «Όχι και θα έπρεπε να εφαρμοστεί», δίνεται στην ερώτηση εάν
εφαρμόζεται κάποιο σύστημα μέτρησης ποιότητας ή αξιολόγησης των υπηρεσιών.
Σε ότι έχει να κάνει με την ικανοποίησή τους από το πλαίσιο οργάνωσης και
διοίκησης των βιβλιοθηκών οι γνώμες διίστανται. Ο Β, μας πληροφορεί ότι δεν
υπάρχει καν οργανόγραμμα και το πρόγραμμα λειτουργίας συμβαδίζει με τις
επιθυμίες των υπαλλήλων.
Από την άλλη ο A μας λέει, ότι είναι πολύ ικανοποιημένοι από την οργάνωση αλλά
θα μπορούσε να γίνει και καλύτερη με την πρόσληψη προσωπικού. Επισημάνει
επίσης το γεγονός ότι «δύο από τις βιβλιοθήκες εντάχθηκαν στο πρόγραμμα future
library, που είναι ένα καινούριο και πρωτοποριακό πρόγραμμα, και θα ήταν καλό να
ενταχθούν και οι υπόλοιπες βιβλιοθήκες σε αυτό για να λειτουργούν ακόμη καλύτερα».
Επιπλέον για το αν η διοίκηση είναι ικανοποιημένη με τον τρόπο που στηρίζει τις
βιβλιοθήκες, πήραμε επίσης δύο διαφορετικές απαντήσεις. Ο Β, αναφέρεται στο
μέγεθος της κρίσης και λέει πως συγκριτικά με αυτήν, είναι ικανοποιημένος. Ο Α,
μας λέει ότι δεν είναι ευχαριστημένος, καθώς τα μηνύματα που λαμβάνουν από τον
κόσμο δείχνουν πως χρειάζονται περισσότερη στήριξη, πιο πολλά βιβλία και πιο
ενημερωμένες όσον αφορά το υλικό, βιβλιοθήκες. Επίσης, ο Β έβαλε στο τραπέζι και
την πρόταση της συγχώνευσης για κάποια από τα παραρτήματα, «λαμβάνοντας υπόψη
βέβαια τα στατιστικά και την προσέλευση του κόσμο» όπως δεν παρέλειψε να
συμπληρώσει.
Σχετικά με το αν είναι πρόθυμοι να στηρίξουν τη συμμετοχή των βιβλιοθηκών σε
συνεργασίες με τους συλλόγους και τα σχολεία της περιοχής καθώς και τον τρόπο
που μπορούν αυτοί να προωθήσουν αυτή τη δράση, και οι δύο καταρχήν απάντησαν
θετικά στο να στηρίξουν τέτοιες προσπάθειες. Ο Β πρόσθεσε πως υπάρχει ήδη
συνεργασία, ενώ ο Α είπε και πως «έχουν κάτι στο μυαλό τους αλλά πρέπει να
ακούσουν και τις δικές τους απόψεις και προτάσεις, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην
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καμπάνια και προώθηση προς τους φορείς σαν αντιδημαρχεία», ενώ θα μπορούσαν να
οργανώσουν και κάτι αντίστοιχο για τους πολίτες με κάτι διακριτικό, όχι π.χ.
τηλεοπτικό σποτ.
Σε σχέση με την προώθηση των βιβλιοθηκών από τη διοίκηση και αν προβάλλονται
ικανοποιητικά, οι ερωτώμενοι απάντησαν αρνητικά, αποδεχόμενοι πως δεν τις
προβάλλουν ικανοποιητικά, και συγκεκριμένα ο Β εξήγησε ότι αυτό συμβαίνει
«λόγω της διάταξης που απαγορεύει τις αμοιβές για προβολή όταν ο Δήμος έχει
γραφείο τύπου». Επίσης ο Α, θεωρεί ότι πρέπει να τις προβάλλουν διότι «δεν έχουν
για τίποτα να ντραπούν ίσα ίσα που ο κόσμος είναι ευχαριστημένος». Ίσως να είναι
μείον που δεν το έχουν κάνει ως τώρα, «θα έπρεπε να γίνουν καμπάνιες στα σχολεία
και σε άλλους φορείς».
Σε ερώτηση για το αν έχουν μπει στη διαδικασία να αναζητήσουν τον τρόπο
λειτουργίας άλλων βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δεχθήκαμε μία
αρνητική και μία θετική απάντηση, χωρίς όμως κάποια σχόλια που θα μας έδειχναν
πως υπάρχει κάποιο πρότυπο στο μυαλό των ερωτώμενων, με εξαίρεση τη
βιβλιοθήκη της Βέροιας στην οποία αναφέρθηκε ο Α χωρίς όμως να γνωρίζει
λεπτομέρειες για τη λειτουργία της.
Για το αν η διοίκηση είναι ανοικτή σε πρωτοβουλίες και καινοτομίες υπαλλήλων, αν
τις αξιοποιεί και τις βραβεύει, οι απαντήσεις επικεντρώθηκαν στο ότι φυσικά και
ενθαρρύνει η διοίκηση όλες τις πρωτοβουλίες που έχουν ανταπόκριση στο κοινό.
Βέβαια κάποιες δεν «είναι άμεσα υλοποιήσιμες» ή «θέλουν το χρόνο τους να
ωριμάσουν», και ότι το πρόβλημα εστιάζεται πάλι στα κεφάλαια. Σε ότι έχει να κάνει
με την επιβράβευση αυτή μπορεί να είναι μόνο προφορική και ηθική αν και σε
πολλές όπως μας λέει ο Α, περιπτώσεις θα έπρεπε να είναι και οικονομική.
Τη σημασία των βιβλιοθηκών για τις τοπικές κοινωνίες αποτύπωσαν με τις
απαντήσεις τους οι ερωτηθέντες στην ερώτηση για το ποια πιστεύουν πως είναι η
αποστολή των βιβλιοθηκών και αν επιτυγχάνεται με την τρέχουσα λειτουργία τους.
Πιστεύουν πως συνδυάζουν όλη την προσφορά της τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον
πολίτη, αφού: παρέχουν εκπαίδευση, ψυχαγωγία, συμβάλλουν στη διατήρηση του
κοινωνικού ιστού, είναι μέσο επικοινωνίας του Δήμου με τον πολίτη, φέρνουν τον
πολίτη στο βιβλίο και κυρίως τα παιδιά, παράγουν πολιτιστικά γεγονότα και
προωθούν τον εθελοντισμό.
Επιπλέον ο Α, πρόσθεσε πως οι βιβλιοθήκες επιτυγχάνουν το σκοπό τους σε μεγάλο
βαθμό, υπάρχουν βέβαια ελλείψεις αλλά «σε μεγάλο βαθμό είμαστε καλά και αυτό
κυρίως έχει να κάνει με το προσωπικό». Εμφανίζεται αισιόδοξος καθώς αναφέρει ότι
«σιγά σιγά θα τα καταφέρουμε να φτάσουμε σε καλύτερο επίπεδο». Ο Β θεωρεί ότι ο
στόχος δεν επιτυγχάνεται με την τρέχουσα λειτουργία κυρίως γιατί δεν υπάρχει
δυνατότητα πρόσθετης εκπαίδευσης του προσωπικού αλλά και επιβράβευσής του.
Ρωτώντας τους για το μέλλον των βιβλιοθηκών, δυστυχώς αυτό δείχνει να είναι
συνυφασμένο με την οικονομική πορεία των πραγμάτων, κάτι που προφανώς κάνει τη
διοίκηση επιφυλακτική. Χαρακτηριστική είναι η φράση «στόχος είναι η επιβίωση και
η διατήρησή της υφιστάμενης λειτουργίας». Θετικό για ακόμη μία φορά είναι ότι
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εμπλέκουν τους στόχους για το μέλλον με αυτούς που έχουν οι υπάλληλοι, γιατί
θεωρούν πως «χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν».

5.4 Οι δημοτικές βιβλιοθήκες στη Στουτγάρδη
Συνέντευξη100 επίσης έδωσε και διοικητικό στέλεχος των δημοτικών βιβλιοθηκών της
Στουτγάρδης. Ο Δήμος της Στουτγάρδης διαθέτει δύο πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες
και μία ομοσπονδιακή του κρατιδίου Baden-Württemberg, οι οποίες σύμφωνα με τη Γ
«εξυπηρετούν την επιστήμη και την έρευνα». Επιπλέον υπάρχει μία κεντρική δημοτική
βιβλιοθήκη και δεκαεπτά παραρτήματα τα οποία λειτουργούν με την οικονομική
υποστήριξη των τοπικών αρχών.
Σχετικά με την αποστολή των βιβλιοθηκών η Γ μας απάντησε πως είναι η υποστήριξη
της δια βίου μάθησης, ξεκινώντας από τα νήπια και τα παιδιά, έως τους νέους,
σπουδαστές ενήλικες και το ευρύ κοινό όλων των ηλικιών. Επίσης σε συνεργασία με
τα νηπιαγωγεία, δημοτικά και επαγγελματικά σχολεία της περιοχής, υποστηρίζουν
την πρώιμη εκμάθησης ανάγνωσης, και την μάθηση γενικότερα σε επαγγελματικό και
προσωπικό επίπεδο. Συμπληρώνει πως «η επίτευξη αυτής της αποστολής επιτυγχάνεται
με καθημερινή δουλειά και βελτίωση των υπηρεσιών έτσι ώστε να εκπληρωθεί το
γενικό καθήκον που έχουμε».
Σε ότι αφορά τις υπηρεσίες που παρέχουν, αυτές διακρίνονται για το εύρος και τη
θεματολογία που καλύπτουν. Έτσι χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως εκτός από βιβλία
υπάρχουν προς δανεισμό: cd, dvd, εφημερίδες, περιοδικά, χάρτες, παιχνίδια αλλά και
δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικά έγγραφα, μέσω του portal των βιβλιοθηκών
καθώς και σε βάσεις δεδομένων.
Επιπλέον διοργανώνονται πολλές δράσεις με στόχο την ανάπτυξη γλωσσικών
δεξιοτήτων των παιδιών, αλλά και ομάδες εργασίας με σκοπό την παροχή βοήθειας
σε νέους σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Όσο για τις εκδηλώσεις
που στοχεύουν στην σύνδεση των παιδιών με το βιβλίο, είναι σχεδόν στην
καθημερινή ατζέντα των βιβλιοθηκών. Σε πολλές περιπτώσεις οι βιβλιοθήκες
συνεργάζονται για την δημιουργία κάποιων projects ή την συνδιοργάνωση
εκδηλώσεων. H Γ συμπληρώνει ότι «υπάρχουν τόσες πολλές υπηρεσίες που δεν μπορώ
να τις απαριθμήσω».
Σε ερώτησή μας για το αν είναι ικανοποιημένη με την τρέχουσα οργάνωση και
διοίκηση των βιβλιοθηκών και αν πρέπει να αλλάξει ή να διορθωθεί κάτι η Γ μας
είπε πως «μόνιμα δουλεύουμε για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών και του
οργανισμού μας, έχουμε ετήσιο σύστημα στόχων και πολύ καλά συστήματα ελέγχου,
κάτι που είναι χαρακτηριστικό για τις βιβλιοθήκες στη Γερμανία». Το μόνο της
παράπονο δείχνει να είναι ότι δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο να
εντάσσονται οι βιβλιοθήκες, πράγμα που σημαίνει πως εξαρτώνται αποκλειστικά από
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την χρηματοδότηση των δημοτικών αρχών για τη λειτουργία τους. Αυτό σημαίνει
πως η λειτουργία των βιβλιοθηκών είναι συνυφασμένη με τον προϋπολογισμό της
δημοτικής κοινότητας και τις πολιτικές της αποφάσεις. Πάνω σε αυτό το θέμα βέβαια
γίνονται προσπάθειες, με τη συνδρομή της Γερμανικής Ένωσης Βιβλιοθηκών, «με
στόχο τη ψήφιση νόμων που θα εφαρμόζονται για το σύνολο των βιβλιοθηκών, πράγμα
όμως που δείχνει αρκετά δύσκολο να επιτευχθεί».
Σε ότι αφορά την ικανοποίηση των χρηστών η Γ, πιστεύει πως οι χρήστες τους είναι
γενικά ικανοποιημένοι και αυτό αποδεικνύεται και από συνεχείς μετρήσεις που
γίνονται για αυτό το σκοπό. «Η μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών είναι ένα
πολύπλοκο θέμα. Τα German Library Statistics, μας δίνουν τη δυνατότητα να
αντλήσουμε πολλά στοιχεία και να συγκρίνουμε τις υπηρεσίες μας με άλλες
βιβλιοθήκες».
Επιπλέον μας πληροφορεί πως το λογισμικό που χρησιμοποιούν, τους δίνει τη
δυνατότητα να καταγράφονται οι χρήσεις των media αλλά και τα θέματα για τα οποία
ενδιαφέρονται οι χρήστες. Ακόμη ένα σύστημα καταγραφής των πιο δημοφιλών
ερωτήσεων, αποτελεί και αυτό για το πληροφοριακό τμήμα, όπου τα ερωτήματα
μπαίνουν σε λίστες και κατατάσσονται έτσι τα πιο περιζήτητα. Όσο για τη συχνότητα
διεξαγωγής έρευνας ικανοποίησης χρηστών, η Γ, μας λέει πως δεν γίνεται πολύ συχνά
και δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το LibQual+®.
Σχετικά με τη συνεργασία που ενδεχομένως υπάρχει μεταξύ των Γερμανικών
βιβλιοθηκών αλλά και με άλλες του εξωτερικού η Γ μας λέει πως υπάρχουν πολλές
ομάδες εργασίας οι οποίες συναντώνται τακτικά και συζητούν σημαντικά ζητήματα
καθώς και για το μέλλον των βιβλιοθηκών. Επιπλέον υπάρχει επαφή με ορισμένες
βιβλιοθήκες του εξωτερικού.
Στην ερώτησή μας σχετικά με τον βαθμό που η διοίκηση είναι ανοικτή σε
πρωτοβουλίες και καινοτομίες υπαλλήλων και εάν υπάρχει σύστημα επιβράβευσης
τους, η Γ μας απαντά πως στο σύστημα που ακολουθούν είναι να κάνουν πολλές
συναντήσεις με τους βιβλιοθηκονόμους για να συζητήσουν μελλοντικές εξελίξεις και
καινοτομίες. «Το δίκτυό μας είναι ανοικτό σε καινοτομίες. Η διοίκηση του Δήμου
κάποιες φορές είναι αργή σε σχέση με αυτές. Παρόλα αυτά έχουμε πολλές πιθανότητες
να τις υλοποιήσουμε εάν είμαστε εντός του προϋπολογισμού μας».
Στην ερώτηση αν προβάλλονται ικανοποιητικά οι βιβλιοθήκες από τη διοίκηση, η Γ
μας λέει πως στο δίκτυό τους υπάρχει συνεργασία στο τμήμα των δημοσίων σχέσεων
καθώς πολλές εκδηλώσεις οργανώνονται σε κεντρικό επίπεδο όπως και η εβδομάδα
βιβλιοθηκών που διοργανώνεται από την Ένωση Γερμανικών Βιβλιοθηκών. Επίσης
οργανώνουν συχνές συναντήσεις με τα τοπικά media στις βιβλιοθήκες τους αλλά
υπάρχει συχνή επαφή και με άλλους οργανισμούς.
Σε ότι έχει να κάνει με τη συνεργασία των βιβλιοθηκών με τα σχολεία, μας
πληροφορεί πως εξυπηρετούν σχεδόν όλα τα σχολεία της πόλης και επιπλέον έχουν
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συνάψει με κάποια από αυτά μνημόνια συνεργασίας, διευκολύνοντας περισσότερο τη
μεταξύ τους συνεργασία.
Στο ερώτημα που θέσαμε για τον αν είναι ικανοποιημένη με τον τρόπο που η
διοίκηση (εν προκειμένου, η τοπική αρχή), στηρίζει τις βιβλιοθήκες και τις ανάγκες
τους η Γ μας απάντησε πως οι αρχές έχουν στηρίξει το σύστημα πολύ καλά άλλα
συμπληρώνει: «έχουμε εργαστεί πολύ σκληρά για να τους πείσουμε πως η βιβλιοθήκη
υποστηρίζει τους πολιτικούς στόχους τους για τις πόλεις (π.χ. φιλικές προς τα παιδιά
πόλεις, ανοιχτές προς τους ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών, ανοιχτός χώρος για
όλες τις ηλικίες». Για να επιτευχθεί όμως αυτό, συμπληρώνει, «θα πρέπει να θέλει η
τοπική διοίκηση και αυτό δυστυχώς δεν ισχύει για όλες τις πόλεις της Γερμανίας».
Σε ερώτηση για το αν υπάρχουν βιβλιοθήκες στη Γερμανία που έχουν αναπτύξει
βέλτιστες πρακτικές σε υπηρεσίες τους, η Γ μας απαντά πως: «υπάρχουν πολλές
βιβλιοθήκες στη Γερμανία των οποίων οι υπηρεσίες χαρακτηρίζονται βέλτιστες
πρακτικές και υπάρχουν δράσεις σχετικά με καλές πρακτικές στις βιβλιοθήκες τους».
Η τελευταία μας ερώτηση στην Γ, ήταν ποιους στόχους έχουν θέσει για το μέλλον
των βιβλιοθηκών. Εάν αυτός είναι αποτέλεσμα ατομικής ή συλλογικής σκέψης και
κατά πόσο οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στην διαμόρφωση αυτών των στόχων. Η Γ
μας απάντησε πως όσον αφορά το δικό τους δίκτυο βιβλιοθηκών οι υπάλληλοι
συμμετέχουν στη διαμόρφωση των μελλοντικών στόχων και συμπλήρωσε: «μία από
τις σημαντικές προκλήσεις για εμάς είναι η ψηφιακή ανάπτυξη και προχωράμε σε
βαθιές συζητήσεις πάνω στο θέμα. Είμαστε πεπεισμένοι όμως ότι η τύχη μας είναι να
καταστεί η βιβλιοθήκη ένα σημαντικό κέντρο για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, ένα
πραγματικό σημείο συνάντησης για την κοινότητα. Και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο».

5.5 Σύγκριση ποιοτικής ανάλυσης βιβλιοθηκών Καλαμαριάς Στουτγάρδης
Αν τολμούσαμε μια σύγκριση των απαντήσεων που μας έδωσαν οι Έλληνες
διοικούντες και η Γερμανίδα διευθύντρια, θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε αρκετά
σημεία στα οποία υστερούν οι βιβλιοθήκες του Δήμου Καλαμαριάς, αλλά και κάποια
κοινά στοιχεία στη λειτουργία τους και την άποψη που έχει η διοίκηση για αυτές.
Tα σημεία που διαφέρουν οι βιβλιοθήκες της Στουτγάρδης είναι:
1. Οι δημοτικές βιβλιοθήκες απευθύνονται σε ευρύτερη ομάδα στόχου, καθώς
συμπεριλαμβάνονται όλες οι ηλικίες καθώς και ο επαγγελματικός
προσανατολισμός των νέων.
2. Παρέχουν πάρα πολλές υπηρεσίες και ποικίλες πηγές πληροφόρησης.
3. Οι βιβλιοθήκες παρά το γεγονός ότι στηρίζουν τη λειτουργία τους στη
χρηματοδότηση των δήμων, διαχειρίζονται οι ίδιοι το κομμάτι του
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προϋπολογισμού που τους αναλογεί και έτσι διασφαλίζεται η δυνατότητα
ευελιξίας σε ότι αφορά τον προγραμματισμό.
4. Συλλέγουν και επεξεργάζονται πληροφορίες με διάφορους τρόπους με σκοπό
την καλύτερη ποιότητα των υπηρεσιών τους.
5. Οργανώνουν συναντήσεις με τοπικά κέντρα ενημέρωσης και άλλους φορείς
με σκοπό την καλύτερη προβολή τους.
6. Οι συνεργασίες τους με τα σχολεία πολλές φορές συνοδεύονται και από
συμβόλαια συνεργασίας.
7. Υπάρχουν πολλές βέλτιστες πρακτικές παροχής υπηρεσιών που εφαρμόζονται
στις βιβλιοθήκες.
8. Έχουν επαφές με βιβλιοθήκες του εξωτερικού.
9. Έχουν προβεί σε έρευνες ικανοποίησης χρηστών.
10. Εφαρμόζεται διοίκηση μέσω ετήσιων στόχων και υπάρχουν πολλά
συστήματα ελέγχου για όλες τις βιβλιοθήκες και τέλος,
11. Έχουν την οικονομική δυνατότητα που απαιτείται για να στηρίζουν τις
υπηρεσίες τους και να είναι σε θέση να βάζουν όλο και μεγαλύτερους
στόχους.
Από την άλλη, στα κοινά σημεία των δύο δημοτικών βιβλιοθηκών μπορούμε να
ξεχωρίσουμε:
1. Παρέχουν πολλές δραστηριότητες και οι δύο στα παιδιά.
2.

Οι υπάλληλοι συμμετέχουν στη διαμόρφωση στόχων και πολιτικών.

3.

Η διοίκηση είναι ανοικτή σε καινοτομίες και νέες ιδέες.

4.

Οι διοικήσεις πιστεύουν ότι οι βιβλιοθήκες στηρίζουν τους πολιτικούς
στόχους των δημοτικών αρχών.

5.

Οι δημοτικές βιβλιοθήκες χρηματοδοτούνται από τους Δήμους.

6.

Υπάρχουν και στις δύο μία κεντρική και πολλά παραρτήματα.

7.

Και οι δύο διοικήσεις πιστεύουν ότι οι χρήστες των βιβλιοθηκών τους, είναι
ικανοποιημένοι.

8.

Τέλος το σημαντικότερο ίσως είναι, η σύγκλιση στις απόψεις των δύο
πλευρών, της Ελληνικής και της Γερμανικής, ότι η δημοτική βιβλιοθήκη δεν
αποτελεί απλά ένας χώρος συγκέντρωσης βιβλίων αλλά ένα σημείο
συνάντησης των πολιτών, της γνώσης, της δια βίου εκπαίδευσης και του
πολιτισμού.
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5.6 Συμπεράσματα ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν, ότι η μεγάλη πλειοψηφία των χρηστών, είναι
γυναίκες ηλικίας 31-45 ετών με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, οι οποίοι επισκέπτονται
τις βιβλιοθήκες τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και σε ποσοστό 62% κάνουν
χρήση καθημερινά κάποιας διαδικτυακής πύλης εκτός της βιβλιοθήκης, για την
ενημέρωσή τους. Σε γενικές γραμμές οι χρήστες εμφανίζονται πολύ ικανοποιημένοι
από τις υπηρεσίες που τους παρέχουν οι παιδικές βιβλιοθήκες αφού τα στοιχεία της
ανάλυσης δείχνουν σχετικά αυξημένη αίσθηση αντιληπτής ποιότητας για το σύνολο
των υπηρεσιών.
Η διάσταση που επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό θετικά την γενική ικανοποίησή τους,
φαίνεται ξεκάθαρα πως είναι η “συναισθηματική σχέση” affect of service. Άλλωστε,
σύμφωνα με τους Barlow and Maul, όπως αναφέρουν οι O’Shaughnessy και
O’Shaughnessy (2003, σ.181), πιο σημαντική πτυχή της εμπειρίας ενός πελάτη είναι
η συναισθηματική και όχι η ικανοποίηση την οποία μετράνε οι έρευνες ικανοποίησης
των καταναλωτών101. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ποιες υπηρεσίες επέλεξαν οι χρήστες,
σύμφωνα με την έρευνα, ως τις πέντε πιο επιθυμητές. Συγκεκριμένα οι ερωτήσεις που
απέσπασαν την μεγαλύτερη προτίμηση ήταν: “το προσωπικό που είναι πάντα
ευγενικό”, “προσωπικό που εμπνέει εμπιστοσύνη στους χρήστες”, “προθυμία για
παροχή βοήθειας στους χρήστες”, “προσωπικό που ενδιαφέρεται πραγματικά για τους
χρήστες” και “προσωπικό που κατανοεί τις ανάγκες των χρηστών”.
Σε σχέση με τις διαστάσεις: η “βιβλιοθήκη ως φυσικός χώρος” library as place και η
“βιβλιοθήκη ως πληροφορία” information control, παρατηρείται μία αδυναμία των
βιβλιοθηκών να ανταποκριθούν με βάση τα δεδομένα που ισχύουν με την τρέχουσα
λειτουργία τους. Έτσι οι χρήστες δεν φαίνονται ικανοποιημένοι σχετικά με τους
διαθέσιμους χώρους των βιβλιοθηκών, αφού επισημαίνουν την αδυναμία ύπαρξης
χώρων εργασίας για ατομική ή ομαδική μελέτη.
Επιπλέον δείχνουν τη δυσαρέσκειά τους σημειώνοντας χαμηλό επίπεδο στην παροχή
εξυπηρέτησης, σε ότι έχει να κάνει με τις νέες τεχνολογίες και τα ΤΠΕ. Αυτό δεν
αποτελεί έκπληξη καθώς οι βιβλιοθήκες δεν παρέχουν στην παρούσα φάση opac,
έντυπες ή ηλεκτρονικές συλλογές περιοδικών, ηλεκτρονικές υπηρεσίες προσβάσιμες
από τον ιδιωτικό χώρο του χρήστη και εύχρηστα εργαλεία που να βοηθούν τους
χρήστες να εντοπίζουν το υλικό μόνος/μόνη του.

101

Αυτό γιατί όπως αναφέρουν, οι τελευταίες δεν παρέχουν το εύρος και το βάθος των πληροφοριών που
απαιτούνται για την αξιολόγηση της απόδοσης ή την καθοδήγηση της εταιρείας. Η ικανοποίηση απλά μας
ενημερώνει για '' μη σοβαρές καταγγελίες και όχι μια συναισθηματικά ευχάριστη εμπειρία η οποία πρέπει να
είναι ο στόχος, αν η πίστη είναι αυτή που πρέπει να επιτευχθεί. Οι έρευνες χρειάζεται να συλλάβουν κάτι που
μοιάζει να συνδέει περισσότερο με τη συναισθηματική έννοια ή σημασία οι συνεργάτες του πελάτη με το
εμπορικό σήμα.
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Παρότι οι χρήστες δεν εμφανίζονται ευχαριστημένοι με τις άνω διαστάσεις, δεν
εκφράζονται με απόλυτα αρνητικό τρόπο για την απουσία κάποιων υπηρεσιών, π.χ.
ηλεκτρονικών περιοδικών. Βαθμολογούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες με τιμές ίσες ή
λίγο πάνω από το μέσο της κλίμακας. Για εμάς αυτή η στάση επιβεβαιώνει για μία
ακόμη φορά ότι η ικανοποίηση της διάστασης η “βιβλιοθήκη ως συναισθηματική
σχέση”, αποτελεί τον πιο κρίσιμο παράγοντα επηρεασμού της γενικής ικανοποίησης
που βιώνει ένας χρήστης κατά τη συναλλαγή με την υπηρεσία. Επίσης σε συνδυασμό
με τα αυξημένα στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας των βιβλιοθηκών, επιβεβαιώνει
την υψηλή αντιληπτή ποιότητα που έχουν οι χρήστες για τις βιβλιοθήκες.
Οι χρήστες μέσα από τα σχόλιά τους, ζητούν περισσότερες δράσεις για τα παιδιά
αλλά και τους ενήλικες, συχνότερη ενημέρωση τίτλων και ύπαρξη νέων πηγών
πληροφόρησης, μεγαλύτερους χώρους και θέσεις ανάγνωσης με σχετική ησυχία
καθώς και Η/Υ για το κοινό.
Σχετικά με το μέλλον των βιβλιοθηκών, αυτό που μάλλον δε φαντάζονται οι χρήστες,
είναι τις βιβλιοθήκες να φιλοξενούν και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, και να διαθέτουν
βιβλία της συλλογής τους, σε δημόσιους χώρους της τοπικής κοινότητας. Πιο πιθανό
φαντάζει να υπάρχουν μεγαλύτερες και καλύτερες βιβλιοθήκες, με διαθέσιμες
ψηφιακές υπηρεσίες, π.χ. ηλεκτρονικά βιβλία, όπου θα χρησιμοποιούνται επίσης ως
τόπος συνάντησης και φιλοξενίας εκθέσεων και πολλαπλών δραστηριοτήτων.
Από την άλλη πλευρά η διοίκηση κρίνει ικανοποιητική τη λειτουργία των
βιβλιοθηκών, δεδομένης της οικονομικής κατάστασης, αλλά και της έλλειψης
προσωπικού. Θεωρεί ότι το προσωπικό των βιβλιοθηκών, ανταποκρίνεται θετικά στη
σχέση του με τους πολίτες, ενώ επιπλέον πιστεύει πως αποτελούν κρίσιμο παράγοντα
για την καλή λειτουργία τους. Αναγνωρίζει επίσης ότι υπάρχει κενό, όσον αφορά την
οργάνωση των βιβλιοθηκών και ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί ο Δήμος σε κάποια
έρευνα ικανοποίησης των χρηστών, αλλά ούτε και στην εφαρμογή κάποιου
πρότυπου συστήματος αξιολόγησής τους. Επιπροσθέτως, δηλώνει ανοικτή σε νέες
ιδέες που αξίζουν, καθώς και στο ενδεχόμενο ένταξης νέων καινοτόμων υπηρεσιών.
Το σημαντικό στοιχείο που αποτυπώνεται από τις συνεντεύξεις είναι ότι οι
διοικούντες θεωρούν τις βιβλιοθήκες, σημαντικό κομμάτι της τοπικής κοινωνίας. Δεν
είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι δημιούργησαν επτά βιβλιοθήκες στο Δήμο και
ετοιμάζονται να ανοίξουν και όγδοη, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα δοθεί η
δυνατότητα πρόσληψης και άλλου προσωπικού και ότι θα μπορεί να ανταπεξέλθει
στα λειτουργικά της έξοδα.
Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, οι δημοτικές βιβλιοθήκες λειτουργούν ως
πυρήνες μάθησης, δράσης, πολιτισμού και ενδυνάμωσης της δημοκρατίας και της
κοινωνικής συνοχής, ενώ είναι πολύ δημοφιλείς, ιδιαίτερα στα βορειοδυτικά κράτη
της γηραιάς ηπείρου.
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Οι δημοτικές βιβλιοθήκες της Στουτγάρδης, παρέχουν στους χρήστες τους μία ευρεία
γκάμα από υπηρεσίες, πηγές (έντυπες και ηλεκτρονικές), καθημερινές δράσεις οι
οποίες στηρίζουν την ανάπτυξη της γνωστικής δεξιότητας, τη σύνδεση με το βιβλίο
και τις νέες τεχνολογίες αλλά και του επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων. Η
διεύθυνση εκεί, εφαρμόζει πρότυπα συστήματα διοικητικής πρακτικής και προβαίνει
τακτικά σε μετρήσεις για να ελεγχθεί η ικανοποίηση των χρηστών της. Συχνά
συγκροτούνται ομάδες εργασίας προκειμένου να επανεξετασθούν οι στόχοι και να
εισαχθούν καινοτόμες υπηρεσίες.
Και σίγουρα θα αναρωτηθεί κάποιος, πώς ένας δήμος, όπως αυτός του Δήμου
Καλαμαριάς, διαθέτει τόσες βιβλιοθήκες οι οποίες θεωρούνται, κατά γενική
ομολογία, ένας πετυχημένος θεσμός, δίχως αυτές να παρέχουν στους πολίτες του όλα
όσα ίσως θα έβρισκαν σε μία αντίστοιχη δημοτική της Στουτγάρδης.
Θα ήταν εύκολο να συμπεράνουμε πως οι χρήστες αυτών των βιβλιοθηκών νιώθουν
ικανοποιημένοι αφού δεν έχουν γνωρίσει τίποτα διαφορετικό, δεν έχουν αντίστοιχες
εμπειρίες από άλλες υπηρεσίες, ή ότι υπάρχει μεροληψία εκ μέρους των ερωτώμενων,
καθώς ενδεχομένως να εκτιμούν πως πιθανή αρνητική αξιολόγηση μπορεί να έχει
άσχημες επιπτώσεις στο προσωπικό. Άλλωστε με τα σχόλιά τους έδειξαν ότι
αισθάνονται πραγματικά συναισθηματικά δεμένοι με το προσωπικό, δεδομένο που
ενισχύει τις υποψίες μας.
Μήπως τελικά η “συναισθηματική σχέση” αποτελεί την κρισιμότερη στιγμή
αλληλεπίδρασης του χρήστη με την πληροφοριακή μονάδα; Πόσο ικανοποιημένος
άραγε, μπορεί να είναι ο χρήστης που επισκέπτεται μία βιβλιοθήκη με κορυφαία
αρχιτεκτονική, πολλές θέσεις εργασίας, τεχνολογικό εξοπλισμό, και άπειρες πηγές
πληροφόρησης αν το προσωπικό δεν δείχνει ευγένεια και προθυμία στο να τον
βοηθήσει και να τον κατευθύνει;
Δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε στους χρήστες μας μόνο με τεχνικούς και
οικονομικούς όρους και να τους αντιμετωπίζουμε αποκλειστικά ως ορθολογικά όντα.
Ας μη ξεχνάμε ότι αναφερόμαστε σε δημοτικές βιβλιοθήκες, και όχι π.χ. σε
ερευνητικές, όπου η ανάγκη καλής επικοινωνίας και φιλικής ατμόσφαιρας έχουν
μεγαλύτερη αξία για τους χρήστες, από την δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο.
Τέλος όσον αφορά το μέλλον των βιβλιοθηκών, αυτό μοιάζει αβέβαιο καθώς είναι
συνυφασμένο με την οικονομική κατάσταση και την πολιτική που θα χαράξει η
κεντρική εξουσία, σε σχέση με τις υπηρεσίες που δεν αποφέρουν έσοδα στον κρατικό
προϋπολογισμό, αλλά και πόσο αποτιμά τελικά την αξία αυτών των υπηρεσιών.
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5.7 Κριτική στο LibQual+®
Σε ότι έχει να κάνει με το LibQual+®, λαμβάνοντας υπόψη τις αντιδράσεις, που
εκφράστηκαν μέσα από τα προφορικά και γραπτά σχόλια των ερωτηθέντων για το
ερωτηματολόγιο, συμπεριλαμβάνονταν απόψεις όπως: είναι αρκετά μεγάλο,
πολύπλοκο, κουραστικό, μη κατανοητό, κυρίως η στήλη σχετικά με το ελάχιστο
επίπεδο εξυπηρέτησης (αργότερα αφαιρέθηκε), με αποτέλεσμα κάποιοι να μην
δέχονται να το απαντήσουν, άλλοι να το εγκαταλείπουν στα μισά και άλλοι να
βαθμολογούν δίχως την απαιτούμενη περισυλλογή απλά και μόνο για να μη
δυσαρεστήσουν την υπάλληλο.
Αυτό βέβαια δεν αποτελεί έκπληξη, διότι ανάλογες αντιδράσεις συναντώνται και σε
άλλες αντίστοιχες έρευνες του εξωτερικού όπως επί παραδείγματι στου Hiller (2001,
σσ. 605-625) που αναφέρεται με αρνητικά σχόλια σε άρθρο του, σχετικά με το
περιεχόμενο και τη δομή του LibQual+® στου Guidry (2002, σ.105), σχετικά με
αρνητικές αντιδράσεις των ερωτηθέντων σε ότι έχει να κάνει με την διάκριση μεταξύ
των τριών επιπέδων υπηρεσίας.
Σε γενικές γραμμές αν θα θέλαμε να πούμε με μια φράση την άποψή μας για την
καταλληλότητα του LibQual+® με βάση τα τοπικά πολιτιστικά δεδομένα, θα
αναφερόμασταν στο άρθρο της Κυριλλίδου (2005, σ.8) στο: η διεθνοποίηση των
βιβλιοθηκών και η ανάπτυξη του LibQual+®, όπου αναφέρει πως «οι διάφοροι
περιορισμοί που υπάρχουν ως προς την καταγραφή και την αξιολόγηση της παροχής
των υπηρεσιών μιας βιβλιοθήκης σε διαφορετικά πλαίσια, είναι ένα πρόβλημα τόσο
γλωσσικό (στο ίδιο το επίπεδο της γλώσσας), όσο και αναλυτικό (στο επίπεδο της
ερμηνείας)», και θα προσθέταμε ότι είναι και ένα πρόβλημα επίσης πολιτιστικό και
κοινωνικό. Οπότε ίσως το LibQual+®, χρειάζεται πράγματι να προσαρμοστεί
καλύτερα στα τοπικά επίπεδα κάθε χώρας.
Θα μπορούσε επί παραδείγματι να είναι εφαρμόσιμο μόνο το ερωτηματολόγιο που
αφορά τους τρεις άξονες και τα υπόλοιπα να προσαρμόζονται ανάλογα με τις
ιδιαιτερότητες κάθε χώρας. Επιπλέον για τις δημοτικές βιβλιοθήκες, θα ήταν ίσως
χρήσιμο να υπήρχε μόνο το επίπεδο που δείχνει το επίπεδο παρεχόμενης
εξυπηρέτησης καθώς διαφαίνεται μία προφανής δυσκολία κατανόησης και
συμπλήρωσής του από τους χρήστες.
Και τελικά θα ήταν καλύτερο ίσως να γίνονται συχνότερες και μικρότερες έρευνες
πάνω σε ρεαλιστικά δεδομένα τα οποία μπορεί να μη δίνουν τη δυνατότητα
σύγκρισης με δεδομένα άλλων χωρών ή και άλλων τοπικών βιβλιοθηκών όμως
ανταποκρίνονται στα πολιτιστικά και κοινωνικά δεδομένα της κάθε κοινότητας.
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5.8 Προτάσεις
Στην περίπτωση των βιβλιοθηκών του Δήμου Καλαμαριάς, η διοίκηση εμφανίζεται
ικανοποιημένη από την θετική, κατά γενική ομολογία, απήχηση που δείχνει πως
έχουν προς τον κόσμο, οι βιβλιοθήκες. Αυτή η “επιτυχία” όμως προκάλεσε ίσως την
“αδράνεια”, όχι με την έννοια της απραξίας αλλά της άνεσης ότι η συγκεκριμένη
συνταγή είναι σίγουρη και επιτυχημένη. Ταυτόχρονα με τον εφησυχασμό στη
διοίκηση αναπτύχθηκε και η αντίστοιχη στο προσωπικό καθώς όλες οι αλλαγές που
πρότειναν, δεν έβγαιναν έξω από το καθιερωμένο πρότυπο, με ελάχιστες εξαιρέσεις.
Ολοκληρώνοντας την έρευνα ικανοποίησης χρηστών συνειδητοποιήσαμε πως οι
χρήστες μας χρειάζονται και άλλες υπηρεσίες. Με το να παρέχεις διαρκώς τις ίδιες
υπηρεσίες το μόνο που καταφέρνεις είναι να ανανεώνεις τους χρήστες σου, στην
περίπτωση των παιδικών βιβλιοθηκών, κάθε πέντε με επτά χρόνια, αφού δεν έχεις να
τους προσφέρεις τίποτα περισσότερο. Αυτός προφανώς επιβεβαιώνει και την
διαπίστωση ότι τα παιδιά που μπαίνουν στο Γυμνάσιο, κατά κανόνα δεν
ξαναμπαίνουν στη βιβλιοθήκη.
Χρειάζεται να επαναπροσδιοριστούν οι ομάδες – στόχοι και να ενταχθούν
καινοτόμες, ελκυστικές και χρήσιμες υπηρεσίες, ικανές να προσελκύσουν τους νέους.
Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την εγκατάσταση Η/Υ και άλλων σύγχρονων
μέσων. Σαφώς και η επένδυση στην τεχνολογία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα,
χρειάζεται όμως και η ταυτόχρονη εκπαίδευση του προσωπικού, έτσι ώστε να είναι
ικανό να καθοδηγεί τους χρήστες. Έτσι, αν η διεύθυνση επιδιώκει νέες στάσεις και
ικανότητες από το προσωπικό θα πρέπει να το δείξει, να το κατευθύνει και να το
υποστηρίξει. Οι βιβλιοθηκονόμοι στην πλειοψηφία τους είναι ανοιχτοί σε νέες ιδέες
και πρόθυμοι να εκπαιδευτούν σε νέες υπηρεσίες.
Μέσα από τα επιχειρησιακά προγράμματα της ΕΕ, δίνεται η δυνατότητα να γίνουν
παρεμβάσεις σε θέματα που μπορεί να αφορούν π.χ. τον τεχνολογικό εξοπλισμό, ή
ακόμη και την κατάρτιση των υπαλλήλων. Αυτές οι “ευκαιρίες” βελτίωσης,
αποτελούν μία διέξοδο για τα δύσκολα οικονομικά των Δήμων. Η υιοθέτηση καλών
πρακτικών από περιφέρειες της Ευρώπης ή ακόμα και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά
projects, θα ήταν μία καλή αρχή ώστε να αναλάβουν οι βιβλιοθήκες πρωτοβουλίες
για νέα εγχειρήματα και να αποκτήσουν απαιτούμενη εμπειρία αντίστοιχα. Μέσα από
τέτοιες πρωτοβουλίες, πολλές φορές δίνεται η δυνατότητα να αναπτυχθούν νέες
καινοτόμες υπηρεσίες αλλά και να δημιουργηθούν σχέσεις και πρότυπα συνεργασίας
μεταξύ διαφορετικών οργανισμών, κάτι που μπορεί να συντελέσει καταλυτικά στην
αλλαγή κουλτούρας του προσωπικού.
Καινοτόμες ιδέες για νέες υπηρεσίες θα μπορούσαν επίσης να προκύψουν από
πιθανές συνεργασίες των βιβλιοθηκών με πανεπιστήμια και άλλα δημόσια ή μη
εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η διοίκηση θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί το καλό brand
name των βιβλιοθηκών και να συνεργαστεί με άλλους Δήμους ή φορείς, με σκοπό την
από κοινού διαχείριση και απόκτηση πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων και άλλο
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ηλεκτρονικό περιεχόμενο. Οι συνέργειες δεν αποτελούν μόνο λύσεις ανάγκης, αλλά
μπορούν κάλλιστα να αποφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα με οικονομικότερους
όρους.
Σε ότι αφορά την οργάνωση, νομίζουμε πως απαιτείται να προσδιοριστούν οι ρόλοι,
τα καθήκοντα και οι υπευθυνότητες των θέσεων εργασίας αλλά και των διαδικασιών
– κανονισμών. Το άτυπο μοντέλο το οποίο έχει διαμορφωθεί και στο οποίο σωστά
συμμετέχουν με ιδέες και προτάσεις όλοι οι υπάλληλοι, δεν αρκεί για να την
αποτελεσματική και αρμονική λειτουργία των βιβλιοθηκών.
«Σε κάθε κοινωνική οργάνωση προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο της οι άνθρωποι σε
συνεχή βάση λαμβάνουν μικρές ή μεγάλες αποφάσεις…συνεργάζονται, εκτελούν
εργασίες. Όλα αυτά ασφαλώς πρέπει να συμβαίνουν με αποτελεσματικό τρόπο και
συντονισμένα μεταξύ τους ώστε να επιτυγχάνεται ο συγχρονισμός, η αρμονία, ο έλεγχος,
η προβλεψιμότητα και η συνολική αποτελεσματικότητα» (Μπουραντάς 2002, σ.98).
Η διοίκηση την τρέχουσα περίοδο είναι δύσκολο να χαράξει στρατηγική, με δεδομένο
τις ελλείψεις σε πόρους και σε προσωπικό. Παρόλα αυτά το πρόγραμμα της σε ότι
έχει να κάνει με τις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών δεν έχει επηρεαστεί σε σημαντικό
βαθμό έως τώρα. Κατά συνέπεια θα μπορούσε να δοκιμάσει την εφαρμογή μιας λιτής
δομής με βάση τις πραγματικές ανάγκες και όχι του διαθέσιμου προσωπικού, έτσι
ώστε να υλοποιείται αποτελεσματικά το συνολικό έργο και να επιτυγχάνονται οι
στόχοι των βιβλιοθηκών.
Εκτός όμως από την οργάνωση, θα μπορούσε να εφαρμόσει ένα από τα γνωστά
πλαίσια συγκριτικής αξιολόγησης π.χ. Lisim, ΚΠΑ, κ.α. με σκοπό καταρχήν να
συμβάλλει στην αυτογνωσία του οργανισμού και εν συνεχεία στη βελτίωση της
ποιότητας και αποτελεσματικότητας του, και γιατί όχι της ανταγωνιστικότητάς του
απέναντι σε άλλους παρόμοιους οργανισμούς. Επιπλέον η εφαρμογή ενός εκ των άνω
πλαισίων, δίνει την δυνατότητα του προσδιορισμού νέων στόχων, ενώ στην ίδια
λογική θα ήταν σκόπιμη και η υιοθέτηση ενός συστήματος διοίκησης, π.χ. μέσω
στόχων, όπως προβλέπεται και από τη σχετική νομοθεσία. Έτσι θα μπορούν να
αποσαφηνιστούν καλύτερα οι οργανωτικές δομές και οι αρμοδιότητες, ενώ οι
υπάλληλοι θα συμμετέχουν ουσιαστικά στον καθορισμό των στόχων τους και
ταυτόχρονα θα επιτυγχάνεται η συναίνεση και η δέσμευση τους.
Σαφέστατα, οι βιβλιοθήκες δεν αποτελούν κερδοσκοπικούς οργανισμούς, και η
αποτελεσματικότητά τους είναι δυνατόν να εκτιμηθεί με το κατά πόσο αυτές
συμβάλλουν στην ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, με τις υπηρεσίες που
προσφέρουν. Η προσέγγιση και η χρησιμότητα των στόχων όμως είναι σημαντική,
καθώς αφενός μεν εκτιμάται η αποτελεσματικότητα (με κριτήριο το βαθμό επίτευξης
των στόχων), και αφετέρου η επίτευξή τους εξασφαλίζει την επιβίωση της
οργάνωσης.
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Γενικά Συμπεράσματα
Από τις περίφημες βιβλιοθήκες της Αλεξάνδρειας και της Περγάμου έως τις
ψηφιακές βιβλιοθήκες του σύγχρονου κόσμου οι βιβλιοθήκες αποτέλεσαν διαχρονικά
εστία συσσώρευσης, οργάνωσης και διάχυσης πνευματικού πλούτου και προόδου. Η
ΕΕ αναγνωρίζει το ρόλο των βιβλιοθηκών και ενισχύει τις προσπάθειες των κρατών –
μελών της για την αναβάθμισή τους, μέσα από τα επιχειρησιακά της προγράμματα
σεβόμενη την αρχή της επικουρικότητας. Η σημασία που αποδίδει στο έργο των
βιβλιοθηκών, δεν εξαντλείται όμως μόνο μέσα από ad hoc χρηματοδοτήσεις, στις
περιφέρειες. Το ενδιαφέρον της τα τελευταία χρόνια επικεντρώνεται στις εθνικές και
ερευνητικές βιβλιοθήκες ενώ αναπτύσσονται προγράμματα σε κεντρικό επίπεδο όπως
π.χ. Europeana, που στόχο έχουν τη σύνδεση των περιφερειών μέσα από τον
πολιτισμό, την εφαρμογή συστημάτων που επιτρέπουν τη διαλειτουργικότητα, τη
συλλογή του πολιτιστικού πλούτου των κρατών-μελών, τη συνεργασία των λαών και
τελικά την ανάπτυξη ευρωπαϊκής κουλτούρας. Ας μην ξεχνάμε πώς σύμφωνα με το
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αλλά και τη συνθήκη της Λισαβόνας η ΕΕ
σέβεται την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και λαμβάνει υπόψη της τον
πολιτισμό σε όλες της τις δράσεις.
Οι βιβλιοθήκες όπως και οι υπόλοιποι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών έχουν ως
στόχο να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες και πηγές πληροφόρησης στους χρήστες τους
καθώς αυτοί αποτελούν και ο μοναδικός λόγος ύπαρξής τους. Η υπεροχή της
ποιότητας των υπηρεσιών και η ικανοποίηση των χρηστών αποτελούν ζητούμενο και
πρόκληση για τον τομέα των δημοτικών βιβλιοθηκών που απασχολεί τους
επιστήμονες της πληροφόρησης ως πρωταρχικό στοιχείο επιβίωσης τους. Η σχέση
της ποιότητας μιας υπηρεσίας και της ικανοποίησης των χρηστών, είναι αρκετά
σύνθετη. Η ποιότητα ορίζεται ποικιλοτρόπως ως ένα στοιχείο της ικανοποίησης και
αντίστροφα (Cullen, 2001, σσ.662-681). Παρά την πληθώρα των ορισμών και
προσεγγίσεων που μπορεί να εντοπίσει κάποιος στη βιβλιογραφία για την ποιότητα,
οι απόψεις συγκλίνουν στο ότι μια υπηρεσία χαρακτηρίζεται από ποιότητα όταν
απαντά πλήρως στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των χρηστών της.
Οι Martensen και Gronholdt (2003, σσ.140-147), κατέληξαν πως καθοριστικοί
παράγοντες στην παροχή των υπηρεσιών μιας βιβλιοθήκης είναι: οι ηλεκτρονικές
πηγές, η συλλογή έντυπου υλικού, διάφορες βιβλιοθηκονομικές υπηρεσίες, τεχνικές
ευκολίες, το περιβάλλον καθώς και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ας μη ξεχνάμε πως η
ποιότητα δεν υφίσταται εάν δεν υπάρχουν άνθρωποι και οργανισμοί που θα τη
δημιουργήσουν. Οι διάφορες τεχνικές και μέθοδοι που αναπτύσσονται, μπορούν να
επιτύχουν μία ιδεατή ποιότητα υπηρεσίας, όμως πρωτίστως οι άνθρωποι είναι αυτοί
οι οποίοι πρέπει να θέλουν να το κάνουν. Στα πλαίσια της προσπάθειας για βελτίωση
των παρεχόμενων υπηρεσιών, έχουν αναπτυχθεί καλές πρακτικές σε πολλές
βιβλιοθήκες της Ευρωπαϊκής Επικράτειας όπως π.χ. το “Intercultural Library και το
Public Libraries Forum” στη Γερμανία, το “www.meertalen.nl” by the Dutch Public
Library Association στην Ολλαανδία, το “Library's and Information Services for
Immigrants” στη δημόσια βιβλιοθήκη της Στοκχόλμης στη Σουηδία κ.α.
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Σταθερή και διαρκής βελτίωση της ποιότητας δίχως μέτρηση και αξιολόγηση δεν
μπορεί να επιτευχθεί σε μία υπηρεσία με προδιαγεγραμμένους στόχους. Η μέτρηση
και η αξιολόγηση των οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες, αφενός μεν είναι
ιδιαίτερα δύσκολη εργασία, καθώς πρέπει να ληφθούν υπόψη όχι μόνο αντικειμενικά
αλλά και υποκειμενικά κριτήρια (π.χ. προηγούμενες εμπειρίες του χρήστη, απόψεις
κ.α.) και αφετέρου είναι μια απαραίτητη διαδικασία καθώς συμβάλλουν στην
επιβίωσή τους αλλά και τον επαναπροσδιορισμό της αποστολής τους. Οι
βιβλιοθηκονόμοι κρατούν καθημερινά στατιστικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με
την καθημερινή κίνηση των βιβλιοθηκών με αποτέλεσμα να περιορίζονται σε μια
ποσοτικοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών δίχως να μετρούν μία σημαντική πτυχή
της ποιότητας που είναι η ικανοποίηση των χρηστών σε σχέση με τις συλλογές και τις
υπηρεσίες. Όμως «Η μέτρηση της ποιότητας των βιβλιοθηκών βασισμένη μόνο στις
συλλογές τους έχει καταστεί πια ξεπερασμένη» (Nitecki, 1996). Οι IFLA/UNESCO
προτείνουν στις Βιβλιοθήκες να χρησιμοποιήσουν τα παρακάτω εργαλεία του
μάνατζμεντ έτσι ώστε να αναπτύξουν τις υπηρεσίες τους και να παρέχουν αποδοτικές
και αποτελεσματικές υπηρεσίες στους χρήστες τους: α) ανάλυση της κοινότητας, β)
παρακολούθηση και αξιολόγηση, γ) μέτρηση της απόδοσης. Η μέτρηση της
ποιότητας δεν αποσκοπεί στην τελειότητα, αλλά έχει ως στόχο της την σταδιακή
βελτίωση, μέσα από την επίμονη και διαρκής εξέλιξη των υπαλλήλων και των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
Πλήθος ερευνητικών μεθόδων και τεχνικών έχουν αναπτυχθεί για τη μέτρηση και
βελτίωση της απόδοσης της διοίκησης αλλά και της αφοσίωσης των πελατών. Σε ότι
αφορά τις βιβλιοθήκες, ο οργανισμός International Organization for Standardization
(ISO FDIS 11620, 2008), καθιέρωσε μία σειρά από δείκτες για την μέτρηση της
ικανοποίησης των χρηστών, των δημοσίων και τεχνικών υπηρεσιών, η IFLA
καθιέρωσε κατευθυντήριες γραμμές για τη μέτρηση κυρίως της αποτελεσματικότητας
της απόδοσης και των χρηστοκεντρικών δεικτών, ενώ στο ίδιο σκεπτικό η Γερμανική
Ένωση Βιβλιοθηκών, German Library Association, υιοθέτησε δείκτες μέτρησης των
Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών σε εθνικό επίπεδο γνωστοί ως BIX-the Library Index,
που επιτρέπουν τη σύγκριση όλων των συμμετεχόντων βιβλιοθηκών. Οι δείκτες
βασίζονται στις αρχές των βέλτιστων πρακτικών και στόχο έχουν να αποτελέσουν
εφαλτήρια συζήτησης σχετικά με την λήψη αποφάσεων αλλά και βελτίωσης της
επικοινωνίας των βιβλιοθηκών με τους χρηματοδότες τους. Άλλα γνωστά πλαίσια
αξιολόγησης είναι επίσης το ΜΟΠΑΒ, που χρησιμοποιείται στις ακαδημαϊκές
βιβλιοθήκες και το LISIM στις δημόσιες.
Κομμάτι της διοικητικής αξιολόγησης μιας υπηρεσίας αποτελεί και η μέτρηση
ικανοποίησης χρηστών καθώς σε συνδυασμό με την μεγιστοποίηση των παρεχόμενων
υπηρεσιών και πηγών μιας βιβλιοθήκης αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την
επιβίωσή της. Το πιο διαδεδομένο ίσως από τα εργαλεία μέτρησης ικανοποίησης
πελατών είναι το SERVQUAL, το οποίο μετρά την ποιότητα σύμφωνα με το κενό
που δημιουργείται μεταξύ της προσδοκώμενης και της αντιληπτής ποιότητας μιας
υπηρεσίας. Πάνω στη θεωρία του SERVQUAL αναπτύχθηκε και το LibQUAL+®, το
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οποίο μετρά την ποιότητα των βιβλιοθηκών μέσα από τρεις βασικούς άξονες: α) τη
Βιβλιοθήκη ως Συναισθηματική Σχέση, β) τη Βιβλιοθήκη ως Πληροφορία και γ) τη
Βιβλιοθήκη ως Φυσικό Χώρο.
Σε ότι αφορά την εμπειρική προσέγγιση που επιχειρήθηκε στην περίπτωση των
παιδικών βιβλιοθηκών του Δήμου Καλαμαριάς, η ποιοτική και ποσοτική έρευνα
κατέδειξε τα δυνατά αλλά και αδύνατα σημεία των παρεχόμενων υπηρεσιών, την
άποψη της διοίκησης αλλά και μία μικρή σύγκριση με αντίστοιχες βιβλιοθήκες του
Δήμου της Στουτγάρδης στη Γερμανία. Στις βιβλιοθήκες του Δήμου Καλαμαριάς,
παρατηρούνται στοιχεία που καταγράφονται διεθνώς. Δηλαδή, εργάζονται γυναίκες,
υπάρχουν πολλά και μικρά παραρτήματα και υπάρχει υψηλό αίσθημα ευθύνης
απέναντι στην κοινότητα (Pors, 2001, σ.245). Οι υπηρεσίες που παρέχουν οι
βιβλιοθήκες εξαντλούνται στο δανεισμό κυρίως βιβλίων, λίγων CD πληροφοριακή
έρευνα μέσω εγκυκλοπαιδειών, λεξικών και πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και
ελάχιστα περιοδικά (κυρίως από δωρεές και συνήθως μη ολοκληρωμένα). Παρόλα
αυτά θεωρούμε ότι έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό Brand name λόγω των πολλών
δράσεων που προσφέρει στα παιδιά, την καλή συνεργασία με τα σχολεία της
περιοχής αλλά και την καλή επικοινωνία μεταξύ των υπαλλήλων και των χρηστών η
οποία άλλωστε αποδεικνύεται και μέσα από την έρευνα ικανοποίησης χρηστών.
Οι χρήστες μέσα από τα σχόλιά τους ζητούν περισσότερες δράσεις για τα παιδιά αλλά
και για ενήλικες, περισσότερες εκδηλώσεις με συγγραφείς και αφηγήσεις παραμυθιών
με σκοπό να φέρουν τα παιδιά πιο κοντά στο βιβλίο, συχνότερη ενημέρωση τίτλων με
περισσότερα βιβλία και άλλες πηγές, επαρκείς χώρους ανάγνωσης με περισσότερη
ησυχία και πιο πολλές θέσεις εργασίας καθώς και Η/Υ για τους χρήστες. Η
ικανοποίησή τους προέρχεται επί το πλείστον από την εξυπηρέτηση, την προθυμία
και το ενδιαφέρον που φαίνεται πώς απολαμβάνουν μέσα από την επαφή τους με την
πληροφοριακή μονάδα. Λιγότερο ικανοποιημένοι δείχνουν από τις διαθέσιμες
ηλεκτρονικές και έντυπες συλλογές καθώς και από τους διαθέσιμους χώρους για
ανάγνωση-μελέτη.
Από την άλλη η διοίκηση κρίνει ικανοποιητική τη λειτουργία των βιβλιοθηκών,
δεδομένης της οικονομικής κατάστασης, αλλά και της έλλειψης προσωπικού ενώ
θεωρεί ότι το προσωπικό των βιβλιοθηκών, ανταποκρίνεται θετικά στη σχέση του με
τους πολίτες και επιπλέον πιστεύει πως αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την καλή
λειτουργία τους. Αναγνωρίζει επίσης το κενό που υφίσταται στην οργάνωση αλλά και
την μικρή προβολή του έργου των βιβλιοθηκών από την πλευρά της.
Μέσα από τη σύγκριση των βιβλιοθηκών των δημοτικών βιβλιοθηκών της
Καλαμαριάς με αυτών της Στουτγάρδης σημαντικότερα κοινά σημεία είναι ότι και οι
δύο παρέχουν πολλές δραστηριότητες στα παιδιά, οι υπάλληλοι συμμετέχουν στη
διαμόρφωση στόχων και πολιτικών, οι διοικήσεις πιστεύουν ότι οι βιβλιοθήκες
στηρίζουν τους πολιτικούς στόχους των δημοτικών αρχών ενώ το σημαντικότερο
ίσως είναι, η σύγκλιση στις απόψεις των δύο πλευρών, της Ελληνικής και της
Γερμανικής, ότι η δημοτική βιβλιοθήκη δεν αποτελεί απλά ένας χώρος συγκέντρωσης
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βιβλίων αλλά ένα σημείο συνάντησης των πολιτών, της γνώσης, της δια βίου
εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Στις κυριότερες διαφορές συμπεριλαμβάνονται ότι
οι δημοτικές βιβλιοθήκες της Στουτγάρδης απευθύνονται σε ευρύτερη ομάδα στόχου,
παρέχουν πάρα πολλές υπηρεσίες και ποικίλες πηγές πληροφόρησης, διαχειρίζονται
οι ίδιοι το κομμάτι του προϋπολογισμού που τους αναλογεί και έτσι διασφαλίζεται η
δυνατότητα ευελιξίας σε ότι αφορά τον προγραμματισμό, οργανώνουν συναντήσεις
με τοπικά κέντρα ενημέρωσης και άλλους φορείς με σκοπό την καλύτερη προβολή
τους και υπάρχουν πολλές καλές πρακτικές παροχής υπηρεσιών που εφαρμόζονται
στις βιβλιοθήκες.
Γενικά θα λέγαμε ότι η επιβίωση των βιβλιοθηκών στο μέλλον θα είναι εφικτή μόνο
εάν αυτές προσαρμόζονται γρήγορα στις τεχνολογικές και δημογραφικές αλλαγές,
καθώς και στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των χρηστών. Οι ευρωπαϊκές περιφέρειες
από την πλευρά τους καλούνται να προχωρήσουν με γοργά βήματα και να
επενδύσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Σε κάποιες χώρες αυτό μοιάζει απλό, σε
άλλες όχι. Στη χώρα μας οι περισσότερες δημοτικές βιβλιοθήκες αδυνατούν να
ακολουθήσουν τα γοργά βήματα της εξέλιξης που σημειώνουν άλλα κράτη-μέλη της
ΕΕ. Σε αυτό συμβάλλει και η γενικότερη κουλτούρα που επικρατεί στο δημόσιο
τομέα και στον τρόπο οργάνωσής του. Παρότι οι δημοτικές βιβλιοθήκες μετρούν
αρκετά χρόνια λειτουργίας, δεν κατέστει επίσης εφικτό να δημιουργηθεί ένας ενιαίος
φορέας συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων όλων των δημοτικών βιβλιοθηκών,
όπως συμβαίνει αντίστοιχα με τις Ακαδημαϊκές, μέσα από το πλαίσιο που παρέχει το
πρότυπο ΜΟΠΑΒ.
Η υπεροχή της ποιότητας των υπηρεσιών και η ικανοποίηση των χρηστών αποτελούν
ζητούμενο και πρόκληση για τον τομέα των δημοτικών βιβλιοθηκών. Η μεγάλη
πλειοψηφία τους στη χώρα μας, εξακολουθούν να προσφέρουν μονάχα τις
παραδοσιακές υπηρεσίες που βασίζονται γύρω από το δανεισμό έντυπου υλικού. Η
παροχή υπηρεσιών που συνδέεται με νέες τεχνολογίες και καινοτόμες ιδέες, δεν
συμπεριλαμβάνονται στα βραχυπρόθεσμα σχέδια των διοικούντων. Η οικονομική
κρίση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη λήψη αποφάσεων που απαιτούν
χρηματοδότηση. Οι ιθύνοντες θα κληθούν να λάβουν δύσκολες αποφάσεις σχετικά με
το μέλλον των βιβλιοθηκών και ίσως χρειαστεί να βάλουν στη ζυγαριά τα οφέλη για
την κοινότητα και το κόστος, που απαιτείται για τη διατήρησή τους. Οι χρήστες από
την πλευρά τους επιθυμούν την ύπαρξη ποιοτικών υπηρεσιών, που τους δίνουν την
ευκαιρία της πρόσβασης σε περισσότερες πηγές πληροφόρησης και δράσεις.
Στις μέρες μας αναφερόμαστε συχνά στην Παγκόσμια οικονομική κρίση, στην κρίση
της εκπαίδευσης, της δημοκρατίας, του πολιτικού οράματος, της κοινωνικής συνοχής,
των αξιών κ.α. Οι βιβλιοθήκες στην Ελλάδα καλούνται να συμβάλλουν σε όλους τους
κοινωνικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς τομείς. Μπορούμε να στηρίξουμε την
ταυτότητα του τόπου μας και να αναδείξουμε τον πολιτισμό μας σε όλο τον κόσμο.
Να επενδύσουμε στην ποιότητα ζωής παρέχοντας πληροφοριακή στήριξη σε όλους
και να ενισχύσουμε το κοινωνικό κεφάλαιο της κοινότητάς μας, αναπτύσσοντας μια
σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας με τους συμπολίτες μας. Οι βιβλιοθήκες
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διαχρονικά αποτέλεσαν σημείο συνάντησης όλων εκείνων των αξιών (πολιτιστικών,
εκπαιδευτικών, κοινωνικών) που συνδέουν τον πολίτη με την κοινότητα, τη γνώση
και τελικά τη δημοκρατία. Ας μη ξεχνάμε πως μέσα από τις βιβλιοθήκες μπορούμε να
καταπολεμήσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό, όχι μόνο του διαχωρισμού και της
διάκρισης αλλά και αυτόν της φτώχιας.
Το σίγουρο είναι πως η κοινωνία μας χρειάζεται τώρα περισσότερο από οποιαδήποτε
άλλη στιγμή, να εμπιστευθεί και να στηριχθεί στις βιβλιοθήκες, ως μία μοναδική
σταθερή αξία στο πέρασμα των χρόνων, όπου μπορεί να νιώσει το άτομο ελεύθερο
και ισότιμο μέλος της κοινότητάς που ζει. Η πολιτεία από την πλευρά της έχει το
χρέος να στηρίξει με ουσιαστικό τρόπο το μέλλον των βιβλιοθηκών, ως έναν δημόσιο
φορέα, εύκολης, ισότιμης και προσιτής πρόσβασης αλλά και στήριξης της κοινωνικής
συνοχής.
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Παράρτημα Α
Ερωτήματα Ευρωβουλευτών σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ για τις βιβλιοθήκες.
1) Ευρωπαϊκή δημόσια πολιτική για τις βιβλιοθήκες (European public library
policy) (E-3737/09), η οποία κατατέθηκε από τον Ευρωβουλευτή Jim Higgins:

Subject: European public library policy

Answer(s)

Parliamentary questions
24 July 2009

E-3737/09

WRITTEN QUESTION by Jim Higgins (PPE) to the Commission
Can the Commission confirm whether it will enact the proposals made in the Vienna Declaration, namely
that:

1. the Commission promote libraries through the adoption of a white paper outlining
the role of public libraries in European society,
2. the Commission establish a European Knowledge Centre for Public Libraries,
3. the Commission introduce funding to promote the development of libraries,
4. the Commission allow reasonable exceptions to copyright policy to allow the
functioning of libraries?
OJ C 10 E, 14/01/2011
OJ C 10 E, 14/01/2011

Parliamentary questions
10 November 2009

E-3737/2009

Answer given by Mr Šefčovič on behalf of the Commission
Culture and its funding at a national level is a responsibility of the Member States. Action at EU level is undertaken
in full respect of the principle of subsidiarity, with the role of the EU being to support and complement actions of the
Member States and not to substitute these. The EU Culture Programme 2007-13 promotes the transnational mobility
of cultural professionals, of works of art as well as cultural and artistic products and it stimulates intercultural
dialogue. Through the Programme cooperation projects in the field of literature, reading and libraries can be cofunded.
The Commission has been supporting, in the framework of its Digital Libraries initiative, the development of
Europeana, the European digital library, a service based on the collaboration between libraries and other cultural
institutions. In its Recommendation of 24 August 2006, the Commission recommends to Member States how to
improve the framework conditions for digitisation, online accessibility and digital preservation of cultural material
(e.g. orphan and out-of print works, public domain, multiple copying and migration for preservation, legal deposit of
digital material). The Commission recently adopted the communication ‘Europeana — next steps’ which looks
ahead to the next phase of development of Europeana and its orientation for the future, including a public
consultation (closing date: 15 November 2009).
The Commission has also been supporting new and sustainable ways of depositing and accessing scientific
information (Communication on scientific information in the digital age: access, dissemination and preservation) and
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digital libraries related research within the 7th Framework Programme for research and technological development
Directive 2001/29/EC(1) on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information
society allows exceptions or limitations in respect of specific acts of reproduction made by publicly accessible
libraries and archives, which are not for direct or indirect economic or commercial advantage (Art. 5 (2) c). In
addition, the same Directive allows exceptions or limitations in respect to the reproduction, communication to the
public and making available rights in the case of individual members of the public using dedicated terminals on the
premises of libraries and archives for the purpose of research or private study (Art. 4 (3) n).
In 2008 the Commission carried out a public consultation on the Green Paper on ‘Copyright in the Knowledge
Economy’(2) to examine how to achieve a wider dissemination of knowledge, notably in the online environment, in
the context of existing copyright legislation. With respect to libraries and archives, two core issues were raised: i) the
production of digital copies of works held in the libraries' collections for preservation purposes (mass-scale
digitisation) and ii) the electronic delivery of these copies to users. Following the public consultation, the
Commission has issued a Communication on Copyright in the Knowledge Economy(3) outlining actions that it
intends to take to find viable solutions to facilitate mass-scale digitisation and the online dissemination of library
collections. This concerns both out-of-print works and orphan works, i.e. works that are in copyright but whose right
holders cannot be identified or located.
The Commission would finally like to draw the Honourable Member's attention to the fact that museum, cultural
heritage, arts and education and library projects, including digitisation projects in these areas, may also be funded
under the Cohesion Policy, provided these projects are supported in accordance with the rules and procedures
applicable to the Structural Funds and with the priorities established in the related Operational Programmes.

(1) Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May
2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the
information society, OJ L 167.
(2) COM (2008) 466 final of 16.7.2008.
(3) COM(2009) 532 final of 19.10.2009.

2) Πολιτική για τις βιβλιοθήκες στην Ευρώπη (Libraries policy in Europe) (E4309/09), η οποία κατατέθηκε από την Ευρωβουλευτή Frieda Brepoels.

Parliamentary questions
14 September 2009

E-4309/09

WRITTEN QUESTION by Frieda Brepoels (Verts/ALE) to the Commission

Subject: Libraries policy in Europe

Answer(s)

In May a joint conference was organised in Vienna by Eblida and the NAPLE Forum, at which it was
agreed to strengthen the role and potential of the library service throughout Europe in supporting the
European Knowledge Society. In this connection, four recommendations were made to the Commission:
adoption of a White Paper on ‘Public Libraries in the Knowledge Society’; establishment of a knowledge
centre for public libraries; European-funded projects that promote the development of libraries in a
meaningful and sustainable way; and a fair copyright policy.
1. Is the Commission aware of this Vienna Declaration?
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2. Has the Commission yet adopted an official view of this Declaration?
3. Is the Commission prepared to look at these four recommendations in detail and, where necessary,
draft proposals? If so, what timetable is proposed and what substantive measures will the Commission
take? If not, why not?

Original language of question: NL

OJ C 10 E, 14/01/2011
OJ C 10 E, 14/01/2011

Parliamentary questions
28 October 2009

E-4309/2009

Answer given by Mr Šefčovič on behalf of the Commission
The Commission is aware of the Vienna Declaration, which cuts across many Community policies and instruments.
The Commission has not adopted an official comprehensive view on the Declaration, but can confirm that several
instruments and initiatives are already in place which support the library service in Europe and notably its role in the
European Knowledge Society.
Culture and its funding at a national level is a responsibility of the Member States. Action at EU level is undertaken
in full respect of the principle of subsidiarity, with the role of the EU being to support and complement actions of the
Member States and not to substitute these. The EU Culture Programme 2007-13 promotes the transnational mobility
of cultural professionals, of works of art as well as cultural and artistic products and it stimulates intercultural
dialogue. Through the Programme cooperation projects in the field of literature, reading and libraries can be cofunded. The book sector, including libraries, is active in presenting project proposals and receives substantial support
from the Culture Programme.
Furthermore, in the context of the European Agenda for culture, the Commission has established a structured
dialogue with civil society organisations in the field of culture. This dialogue is established on the basis of thematic
platforms, one of which is dedicated to reflecting on ways and means to promote access to culture. This can prove a
useful framework to deepen the reflection on the role of cultural institutions such as libraries and to formulate further
recommendations.
The Commission has also been promoting the development of libraries through its Digital Libraries initiative,
including among other actions the co-financing of projects related to the digitization, online accessibility and digital
preservation of libraries' content under the eContentplus programme, the Competitiveness and Innovation
programme and the seventh Framework Programme for research and development. This has led to, amongst other
things, the creation and launch of Europeana, the European digital library, a service based on the collaboration
between libraries and other cultural institutions to provide easy access to cultural material. The Commission recently
adopted the communication ‘Europeana — next steps’(1) which looks ahead to the next phase of development of
Europeana and its orientation for the future, including a public consultation dealing with the way in which the
private sector can be involved in the further development of Europeana through public private partnerships, and how
in-copyright content can be made searchable through Europeana (closing date: 15 November 2009).
Moreover, the Commission Recommendation of 24 August 2006(2) recommends Member States how to improve the
framework conditions for digitization, online accessibility and digital preservation of cultural material (e.g. orphan
and out-of print works, public domain, multiple copying and migration for preservation, legal deposit of digital
material).
In 2008 the Commission carried out a public consultation on the Green Paper on ‘Copyright in the Knowledge
Economy’(3) to examine how to achieve a wider dissemination of knowledge, notably in the online environment, in
the context of existing copyright legislation. With respect to libraries and archives, two core issues were raised:
(i) the production of digital copies of works held in the libraries' collections for preservation purposes (mass-scale
digitisation) and (ii) the electronic delivery of these copies to users. Following the public consultation, the
Commission intends to issue a communication on ‘Copyright in the Knowledge Economy’ summarising the results
of the consultation and outlining actions that may need to be taken in the future.
This concerns both out-of-print works and orphan works, i.e. works whose owner cannot be identified or located.
This work will take into account the work carried out by the High Level Expert Group on Digital Libraries. The
project ARROW ‘Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works towards Europeana’, co-funded by
the eContentplus with the participation of major national libraries, aims at finding ways to identify right holders and
clarify the rights status of a work, including whether it is orphan or out of print. This is a step in the overall objective
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of preserving Europe’s vast cultural and intellectual heritage and making it accessible to researchers, and consumers
alike.
The Commission would finally like to draw the Honourable Member's attention to the fact that library projects,
including digitisation projects, may also be funded under the Cohesion Policy, provided these projects are supported
in accordance with the rules and procedures applicable to the Structural Funds and with the priorities established in
the related Operational Programmes.

(1) COM(2009)440 final.
(2) OJ L 236, 31.8.2006.
(3) COM(2008)466 final.
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Παράρτημα Β
1) Ερωτηματολόγιο χρηστών
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Καλωσορίσατε στην έρευνά μας!
Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, λαμβάνοντας
υπ’ όψη και τις δικές σας ανάγκες, απόψεις και προτάσεις.
Παρακαλούμε απαντήστε στο ερωτηματολόγιο και βοηθήστε μας να προσαρμόσουμε
τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης μας στις δικές σας ανάγκες.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου:
Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε μια σειρά από δηλώσεις- ερωτήσεις.
Δίπλα από κάθε δήλωση υπάρχουν δύο στήλες που η κάθε μία έχει αριθμούς 1 έως 5,
όπου (1 χαμηλότερος βαθμός, 5 υψηλότερος βαθμός).
Για κάθε δήλωση θα πρέπει να απαντήσετε και στις δύο στήλες σημειώνοντας έναν
αριθμό σε κάθε μία.
Στην πρώτη στήλη με την ένδειξη
Το Επίπεδο Εξυπηρέτησης που θα ήθελα είναι,

σημειώνετε τον αριθμό που αντιπροσωπεύει το επίπεδο εξυπηρέτησης που εσείς θα
επιθυμούσατε από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Στη δεύτερη στήλη με την ένδειξη
Το Επίπεδο Εξυπηρέτησης που μου παρέχει η βιβλιοθήκη είναι,

σημειώνετε τον αριθμό που αντιπροσωπεύει το επίπεδο εξυπηρέτησης που κατά τη
γνώμη σας, παρέχει η Βιβλιοθήκη σήμερα.
Παρακαλούμε να αξιολογήστε τις δηλώσεις, δίνοντας σε κάθε στήλη τον αριθμό που
αντιπροσωπεύει την άποψή σας.
Για κάθε ερώτηση πρέπει, είτε να αξιολογήσετε κάθε μια από τις δύο στήλες, είτε να
σημειώσετε «Δ/Γ Δ/Α» (Δε Γνωρίζω/Δεν Απαντώ).
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Χαμηλό
Υψηλό
Ο Ο Ο Ο Ο

Το Επίπεδο
Εξυπηρέτησης που
μου παρέχει η
βιβλιοθήκη είναι
Χαμηλό
Υψηλό
Ο Ο Ο Ο Ο

2)Ηλεκτρονικές πηγές που είναι προσβάσιμες από το σπίτι ή
το γραφείο μου

Ο Ο Ο Ο Ο

Ο Ο Ο Ο Ο

3)Χώρο που να ενθαρρύνει τη μελέτη και τη μάθηση

Ο Ο Ο Ο Ο

Ο Ο Ο Ο Ο

4)Εξατομικευμένη προσοχή στους χρήστες

Ο Ο Ο Ο Ο

Ο Ο Ο Ο Ο

5)Ιστότοπο Βιβλιοθήκης που με διευκολύνει να εντοπίζω
πληροφορίες μόνος/μόνη μου

Ο Ο Ο Ο Ο

Ο Ο Ο Ο Ο

6)Βολικό ωράριο παροχής υπηρεσιών

Ο Ο Ο Ο Ο

Ο Ο Ο Ο Ο

7)Προσωπικό που είναι πάντα ευγενικό

Ο Ο Ο Ο Ο

Ο Ο Ο Ο Ο

8)Έντυπο υλικό που απαιτείται για την εργασία μου

Ο Ο Ο Ο Ο

Ο Ο Ο Ο Ο

9)Ήσυχο μέρος για ατομική μελέτη

Ο Ο Ο Ο Ο

Ο Ο Ο Ο Ο

10)Ετοιμότητα για απαντήσεις σε ερωτήματα χρηστών

Ο Ο Ο Ο Ο

Ο Ο Ο Ο Ο

11)Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης που χρειάζομαι

Ο Ο Ο Ο Ο

Ο Ο Ο Ο Ο

12)Παροχή βοήθειας από θεματικά εξειδικευμένο προσωπικό

Ο Ο Ο Ο Ο

Ο Ο Ο Ο Ο

13)Προσωπικό που είναι σε θέση να απαντά σε ερωτήσεις
χρηστών

Ο Ο Ο Ο Ο

Ο Ο Ο Ο Ο

14)Ακρίβεια στις εγγραφές του καταλόγου, των δανεισμών
και των καθυστερήσεων επιστροφής υλικού

Ο Ο Ο Ο Ο

Ο Ο Ο Ο Ο

15)Άνετη και ελκυστική τοποθεσία

Ο Ο Ο Ο Ο

Ο Ο Ο Ο Ο

16)Προσωπικό που ενδιαφέρεται πραγματικά για τους
χρήστες

Ο Ο Ο Ο Ο

Ο Ο Ο Ο Ο

17)Σύγχρονο εξοπλισμό που επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση
στις πληροφορίες που χρειάζομαι

Ο Ο Ο Ο Ο

Ο Ο Ο Ο Ο

18)Ευκολία δανεισμού βιβλίων από άλλες βιβλιοθήκες

Ο Ο Ο Ο Ο

Ο Ο Ο Ο Ο

19)Προσωπικό που κατανοεί τις ανάγκες των χρηστών

Ο Ο Ο Ο Ο

Ο Ο Ο Ο Ο

20)Εύχρηστα εργαλεία που μου επιτρέπουν να εντοπίζω
υλικό μόνος/μόνη μου

Ο Ο Ο Ο Ο

Ο Ο Ο Ο Ο

21)Ιδανικό χώρο για μελέτη, μάθηση και έρευνα

Ο Ο Ο Ο Ο

Ο Ο Ο Ο Ο

1)Προσωπικό που εμπνέει εμπιστοσύνη στους χρήστες

Το
Επίπεδο Εξυπηρέτησης
που θα ήθελα είναι

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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2
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2
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2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Δ/Γ Δ/Α

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
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22)Προθυμία για παροχή βοήθειας στους χρήστες

Ο Ο Ο Ο Ο

Το Επίπεδο
Εξυπηρέτησης που
μου παρέχει η
βιβλιοθήκη είναι
Ο Ο Ο Ο Ο

23)Εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία για ανεξάρτητη
χρήση

Ο Ο Ο Ο Ο

Ο Ο Ο Ο Ο

24)Έντυπες ή και ηλεκτρονικές συλλογές περιοδικών που
είναι απαραίτητες για την εργασία μου

Ο Ο Ο Ο Ο

Ο Ο Ο Ο Ο

25)Χώρο για ομαδική μάθηση και ομαδική μελέτη

Ο Ο Ο Ο Ο

Ο Ο Ο Ο Ο

26)Βιβλιοθηκονόμους που διδάσκουν πώς να χρησιμοποιώ
Αποτελεσματικά τα ηλεκτρονικά διαθέσιμα περιοδικά, βιβλία
και βάσεις δεδομένων
27)Αξιοπιστία στην αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την
εξυπηρέτηση των χρηστών

Ο Ο Ο Ο Ο

Ο Ο Ο Ο Ο

Ο Ο Ο Ο Ο

Ο Ο Ο Ο Ο

Π Παρακαλούμε να καθορίσετε το βαθμό κατά τον οποίο
σ συμφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις:
28)H βιβλιοθήκη με βοηθάει να παρακολουθώ τις εξελίξεις
στο πεδίο ή τα πεδία του ενδιαφέροντός μου
29)Η βιβλιοθήκη με βοηθάει να βελτιώνω τις γνώσεις μου
στον επιστημονικό μου τομέα ή στη δουλειά μου
30) Η βιβλιοθήκη με βοηθάει να είμαι πιο αποτελεσματικός/η
στις ακαδημαϊκές μου επιδιώξεις ή στη δουλειά μου
31) Η βιβλιοθήκη με βοηθάει να κάνω διάκριση ανάμεσα σε
αξιόπιστες και μη αξιόπιστες πληροφορίες
32)Η βιβλιοθήκη μου παρέχει τις δεξιότητες πληροφόρησης
που χρειάζομαι για την εργασία ή τις σπουδές μου
33)Γενικά είμαι ικανοποιημένος/η με τον τρόπο που
αντιμετωπίζομαι στη Βιβλιοθήκη
34)Γενικά είμαι ικανοποιημένος/η με την υποστήριξη που έχω
από τη Βιβλιοθήκη για κάλυψη των αναγκών μου σε μάθηση,
έρευνα ή και διδασκαλία
35)Πως αξιολογείτε γενικά την ποιότητα των υπηρεσιών που
παρέχει η Βιβλιοθήκη?

Το
Επίπεδο Εξυπηρέτησης
που θα ήθελα είναι
1

1

1

1

1

1

2

3

2

3

2

2

2

37)Πόσο συχνά συνδέεστε με υλικό βιβλιοθήκης μέσω της
ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης?

1

5

4

3

1

5

4

3

1

5

4

3

2

5

4

3

1

5

4

1

5

1

Διαφωνώ
Ο

Ο

Ο

1

2

3

4

5

Ο

Ο

Ο

Ο

1

2

3

4

5

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

1

2

3

4

5

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

1

2

3

4

5

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

1

2

3

4

5

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

1

2

3

4

5

Ο

Ο

1

Ο

2

Ο

3

4

Ανεπαρκής
Ο

Ο

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

Δ/Γ Δ/Α

Ο

Ο

Ο

2

Συμφωνώ

Ο

1

Παρακαλούμε προσδιορίστε τον τρόπο με τον οποίο
χρησιμοποιείτε τη Βιβλιοθήκη:
36)Πόσο συχνά χρησιμοποιείται το χώρο της Βιβλιοθήκης?

4

Δ/Γ Δ/Α
Δ/Γ Δ/Α
Δ/Γ Δ/Α
Δ/Γ Δ/Α
Δ/Γ Δ/Α
Δ/Γ Δ/Α

5

Καλή
Ο

3

Ο

4

Δ/Γ Δ/Α

Δ/Γ Δ/Α

Ο
5

Καθημερινά
Τουλάχιστο μια φορά την εβδομάδα
Τουλάχιστο μια φορά το μήνα
Τουλάχιστο μια φορά το τρίμηνο
Ποτέ
Καθημερινά
Τουλάχιστο μια φορά την εβδομάδα
Τουλάχιστο μια φορά το μήνα
Τουλάχιστο μια φορά το τρίμηνο
Ποτέ

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
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38)Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε Yahoo™, Google™, ή
οποιεσδήποτε άλλες διαδικτυακές πύλες εκτός της
βιβλιοθήκης, για την πληροφόρησή σας?

Καθημερινά
Τουλάχιστο μια φορά την εβδομάδα
Τουλάχιστο μια φορά το μήνα
Τουλάχιστο μια φορά το τρίμηνο
Ποτέ

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Φανταστείτε τη βιβλιοθήκη σε 5-10 χρόνια. Ποια από τα ακόλουθα σενάρια είναι πιθανά για εσάς; Μπορείτε να
επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις.
39)Λιγότερες, μεγαλύτερες και καλύτερες βιβλιοθήκες
Ο
40)Διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες όπως:
Ηλεκτρονικά βιβλία που μπορείτε να κατεβάσετε
από τον Η/Υ
Ηλεκτρονικά ηχητικά βιβλία που μπορείτε να
κατεβάσετε από τον Η/Υ
Περισσότερες πληροφορίες online

Ο

41)Οι βιβλιοθήκες θα χρησιμοποιούνται επίσης ως τόπος
συνάντησης για μέλη της κοινότητας, εκθέσεις και άλλες
δραστηριότητες.
42)Οι βιβλιοθήκες θα φιλοξενούν και άλλες δημόσιες υπηρεσίες

Ο

43)Θα διαθέτουν βιβλία της συλλογής τους σε δημόσιους χώρους
της τοπικής κοινότητας
44)Θα υπάρχουν ενημερωτικά κιόσκια σε δημόσιους χώρους της
τοπικής κοινότητας με σκοπό την πρόσβαση στις βιβλιοθήκες

Ο

o
o
o

Ο
Ο

Ο

Ο

Π
Παρακαλούμε προσθέστε οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης στο πλαίσιο που ακολουθεί:
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Παρακαλούμε απαντήστε σε μερικές ερωτήσεις σχετικά με το άτομό
σας
45)Βιβλιοθήκη / παράρτημα που επισκέπτεστε συχνότερα

46)Ηλικία

47)Φύλο

48)Επάγγελμα

49)Μόρφωση

Κεντρική Βιβλιοθήκη
Δανιηλίδειος παιδική Βιβλιοθήκη
Παιδική βιβλιοθήκη Κηφισιάς
Δαήδειος Παιδική βιβλιοθήκη
Παιδική Βιβλιοθήκη συνοικισμού
Καραμπουρνάκι

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Κάτω των 18
18-22
23-30
31-45
46-65
Άνω των 65

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Γυναίκα
Άνδρας

Ο
Ο

Δημόσιος Υπάλληλος γραφείου
Ιδιωτικός Υπάλληλος γραφείου
Δημόσιος Υπάλληλος /
Τεχνίτης/εργάτης
Ιδιωτικός Υπάλληλος /Τεχνίτης
/εργάτης
Διευθυντικό στέλεχος / Δημοσίου
Διευθυντικό στέλεχος στον Ιδιωτικό
τομέα
Ελεύθερος Επαγγελματίας
Ιδιοκτήτης Επιχείρησης
Οικιακά
Συνταξιούχος
Άνεργος
Φοιτητής/Σπουδαστής
Μαθητής
Άλλο

Ο
Ο
Ο

Δημοτικό
Γυμνάσιο/Λύκειο
ΤΕΙ
ΑΕΙ
Μεταπτυχιακό
Διδακτορικό

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
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Παράρτημα Γ
1) Ερωτηματολόγιο προς τη διοίκηση των βιβλιοθηκών του Δήμου
Καλαμαριάς
1. Ποια πιστεύετε πως είναι η αποστολή των βιβλιοθηκών του Δήμου μας και
αν επιτυγχάνεται με την τρέχουσα λειτουργία τους?
2. Ποιους στόχους έχετε θέσει για το μέλλον (πρόκειται για ατομική ή
συνεργατική σκέψη)? Οι υπάλληλοι συμμετέχουν στη διαμόρφωση αυτών
των στόχων?
3. Είστε ικανοποιημένος από το πλαίσιο οργάνωσης και διοίκησης των
βιβλιοθηκών, αν όχι τι πιστεύετε πως πρέπει να αλλάξει ή να διορθωθεί?
4. Έχετε μπει στη διαδικασία να αναζητήσετε το πώς λειτουργούν άλλες
βιβλιοθήκες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό?
5. Κατά πόσο η διοίκηση είναι ανοικτή σε πρωτοβουλίες ή καινοτομίες
υπαλλήλων , πως τις αξιοποιεί και πως τις επιβραβεύει?
6. Εφαρμόζεται κάποιο σύστημα μέτρησης Ποιότητας των υπηρεσιών ή κάποιο
σύστημα αξιολόγησης για τη βελτίωση των υπηρεσιών? αν όχι πιστεύετε πως
θα πρέπει να εφαρμοσθεί?
7. Πιστεύετε ότι οι χρήστες είναι ικανοποιημένοι γενικά από τη συγκεκριμένη
υπηρεσία (που στηρίζετε αυτή την άποψη) και που νομίζετε ότι υπάρχουν
περιθώρια βελτίωσης? Πως σας φαίνεται το γεγονός ότι μια υπηρεσία του
Δήμου και ιδιαίτερα οι βιβλιοθήκες θα προβούν σε έρευνα ικανοποίησης
χρηστών?
8. Πιστεύετε πως η Διοίκηση προωθεί – προβάλλει ικανοποιητικά τις
Βιβλιοθήκες και με ποιο τρόπο?
9. Είστε πρόθυμοι να στηρίξετε τη συμμετοχή των βιβλιοθηκών σε
συνεργασίες με τους συλλόγους και τα σχολεία της περιοχής και με ποιο
τρόπο μπορείτε εσείς να προωθήσετε αυτή τη δράση?
10. Γενικά είστε ικανοποιημένος από το τον τρόπο που η Διοίκηση στηρίζει τις
Βιβλιοθήκες και τις ανάγκες τους ? ( τι πιθανόν πρέπει να διορθωθεί)
11. Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ το libqual για να κάνετε ερευνα χρηστών?
12. Έχετε υπόψιν σας για κάποιες βιβλιοθήκες στη Γερμανία ή το Εξωτερικό που
χαρακτηρίστηκαν οι υπηρεσίες τους προς τους χρήστες τους ως καλές
πρακτικές?
13. Τι υπηρεσίες παρέχουν οι δημοτικές και ιδιαίτερα οι παιδικές βιβλιοθήκες
του δήμου σας?
14. Με ποιους τρόπους αποτιμάτε την ικανοποίηση των χρηστών της βιβλιοθήκη
σας και πόσο συχνά/?
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Παράρτημα Δ
2) Ερωτηματολόγιο προς τη διευθύντρια των Δημοτικών βιβλιοθηκών της
Στουτγάρδης.
1.Which do you believe is the mission of the libraries in your Municipality? Is that
achieved by their current function?
2.What services do the public libraries, and particularly children's libraries, of your
municipality offer?
3.Are you satisfied with the organization and administration of the libraries, if not,
what do you think should be changed or corrected?
4.Do you believe that the users are generally satisfied with this particular service(
where do you support this view) and in which sections do you think there should be
some improvement?
5.Is there a system of measuring the quality of services or any system of evaluation in
order to improve the services? If not, do you think that this should be implemented?
6.How do you assess the satisfaction of your library's users and how often does that
happen?
7.Have you ever used LibQual+™ in order to do users' survey?
8.Have you ever tried to search on how other libraries operate in Germany or abroad?
9.In what degree is the administration open to employees' initiatives or innovations,
how does it use them and reward them?
10.Do you believe that the Administration promotes and depicts the libraries in a
satisfactory way and how does that happen?
11.Are you willing to support the participation of the libraries in collaboration with
associations and schools of your region and how can you promote this action?
12.In general,are you satisfied with the way the Administration supports the Libraries
and their needs? (What should likely be corrected?)
13.Are you aware of any libraries in Germany or abroad whose services to their users
were characterized as good or best practices?
14.Which goals have you set for the future (is this about individual or collaborative
thinking)?Are the employees involved in the shaping of these objectives?
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
Καλές πρακτικές παροχής υπηρεσιών στη Γερμανία

Libraries in Germany – Model Projects
Libraries

WorldCat: The World’s Largest Library Catalogue
WorldCat is the world’s largest library catalogue. This central database contains information
about printed and digital publications in more than 470 languages. A portrait of an
extraordinary research and cataloguing tool.More ...

B3Kat: New

Approaches to Catalogue Data

B3Kat, the union catalogue of
Network Berlin-Brandenburg,

the Bavarian Library Network and the Cooperative Library
contains descriptions of more than 23 million media and is
available in the form of linked open data.More ...

Books on Wheels: Mobile Libraries
More than 100 buses and lorries can be seen chugging around suburbs and rural areas
throughout Germany, bringing library services to people living far away from the nearest city
or local library.More ...

Dependable
Library Work

Volunteers: Senior Citizens in Active

Active citizenship is becoming
also offering senior citizens a

increasingly important in our ageing society. Libraries are
wide variety of opportunities to undertake voluntary
work.More ...

Unheard Stories: Buchkinder
Buchkinder Leipzig (i.e. Leipzig book children) is an island for unheard stories – a concept
which has now been adapted all over Germany.More ...

Germany’s Leading

Promoters of Reading: “AusLese 2011”

Since 1991, Stiftung Lesen has
initiatives that promote reading.

awarded its “AusLese” prize in recognition of outstanding
“AusLese 2011” prize-winners exhibit an enticing blend of wit
and commitment.More ...

Libraries and Schools Join Forces: Schu:Bi
Five libraries and four schools in Oldenburg are taking systematic steps to improve reading
skills and information literacy among pupils – accompanying them throughout their school
careers.More ...

“Customers in
Library

Focus”: Milieu Study of Bremen City

Hamburg’s University of Applied
Library users. It provides a valid
more precisely.More ...

Sciences has conducted a “milieu study” of Bremen City
basis for gearing the services and products the library offers
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Learning to Love Reading – Literacy Work in Libraries
One in seven adults in Germany cannot read or write properly. Libraries are now offering
special programmes to promote literacy.More ...

Nibbling, Zapping
Habits

and Hyperlinks – The New Reading

The digitalization of texts has
reading habits.More ...

changed not only our access to literature, but also our

“A Sensible Idea”. Klaus-Peter Böttger on Public-Private
Partnerships with Libraries
Libraries use public-private partnerships to finance all kinds of projects and special
services.More ...

People Who Read

Have It Easier – Stiftung Lesen

It has been obvious, at the very
have it easier in life. Stiftung
media-dominated

least since the first PISA study in 2000, that people who read
Lesen develops projects aimed at promoting reading in our
culture.More ...

Reading Promotion: How Computers Can Make Reading
Exciting
They are called “Reading Lilli” or “Antolin”. Behind these names are web-based reading
promotion programmes. Children are motivated to browse and to learn to deal with the
computer.More ...

When Computers Learn to Understand: Semantic Search
Engines
The need for search engines that actually help in finding what is sought has grown with the
rapid development of the Internet. Semantic search engines are meant to do precisely
that.More ...

Children Get “WordSmart” – The Innovative Promoting of
Language and Reading Skills in Berlin
The municipal libraries of Friedrichshain-Kreuzberg and Mitte in Berlin have an innovative
program for promoting language and reading skills.More ...

Concentrated
Internet Library

Information Competence: The German

The German Internet Library is
of assistance in the search for

a service offered by over fifty libraries that is intended to be
reliable information.More ...

Online Integration: The Intercultural Library
Librarians will now enjoy faster access to learning aids for migrants in their mother tongue,
information about life in Germany and foreign-language literature thanks to a new
intercultural web portal launched by the German Library Association (Deutscher
Bibliotheksverband).More ...
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A Librarian as a Senior Expert Abroad
Harald Lode has been retired since 2002. Since then the former librarian has been on assignments
abroad on many occasions to pass on his experiences.More ...

“The Virtual Public Library Isn’t
Automatically Guaranteed Success”
of borrowing digital
Würzburg public library.
first impressions.More ...

More and more public libraries are offering their users the possibility
media by downloading. One of the pioneers in this field was the
In the following interview Director Dr. Hannelore Vogt tells us of her

Good ideas cross the Atlantic – the International Library in Frankfurt
am Main
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