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Τα τέσσερα τελευταία χρόνια παρατηρείται ιδιαίτερη κινητικότητα στον χώρο των 
Βιβλιοθηκών των Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. Είναι κοινές οι προσπάθειες που 
γίνονται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευσης και Αρχικής 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης ώστε να συγχρονιστούν τεχνολογικά και να 
αναβαθµιστούν οι υπηρεσίες σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα. 
Προσπάθειες που αποβλέπουν στη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικό στο χρήστη   
παρέχοντας την πληροφορία γρήγορα και έγκυρα, µε στόχο το όλο σύστηµα να 
χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα. 
Ποια είναι τα κριτήρια εκείνα που θα καθορίσουν το ποιοτικό επίπεδο της 
Βιβλιοθήκης καλύπτοντας όλο τον κύκλο των επιτελουµένων εργασιών της;  
Οι εργαζόµενοι στις Βιβλιοθήκες και ευρύτερα όλοι οι έχοντες σχέση µε τον χώρο 
και τις δραστηριότητες της συγκεκριµένης υπηρεσιακής µονάδας ευελπιστούν να 
προκύψουν, στα πλαίσια των εργασιών της σηµερινής διηµερίδας και να καθοριστούν 
τα στοιχεία εκείνα που θα δώσουν τη δυνατότητα δόµησης αρχών για τον 
χαρακτηρισµό «ποιότητα βιβλιοθηκών» ή «ποιοτική απόδοση Βιβλιοθήκης» που 
ουσιαστικά θα περιγράφει το ποιοτικό προφίλ της. 
 
  
To θέµα της διηµερίδας συνδέει άµεσα την ολική ποιότητα των βιβλιοθηκών και την 
επιστήµη της στατιστικής. Ο όρος στατιστική συνδέεται µε όλες σχεδόν τις 
δραστηριότητες της επιστήµης και της τεχνολογίας και καθορίζει ένα σύνολο 
δεδοµένων και δραστηριοτήτων που απαιτούνται για τη συλλογή, επεξεργασία και 
ερµηνεία των πληροφοριών. 
 Η στατιστική διαχωρίζεται στην περιγραφική και συµπερασµατική. 
Περιγραφική στατιστική είναι η µέθοδος που οµαδοποιεί, οργανώνει και παρουσιάζει 
τις πληροφορίες. Σκοπός είναι να προβληθούν µε αριθµητικά δεδοµένα τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά που αντιπροσωπεύουν ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία. Ένας 
Βιβλιοθηκονόµος µπορεί να σκεφθεί τα στατιστικά ως µια συλλογή από διαδικασίες 
και τεχνικές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε δεδοµένη στιγµή για σαφή και 
σηµαντικό λόγο. 
Συµπερασµατική στατιστική συνίσταται από µεθόδους που οδηγούν στη σύνοψη των 
πληροφοριών. Αυτής της µορφής η στατιστική επιστήµη σκοπεύει στο να προβλέψει 
– προφητέψει - νέες πληροφορίες και να επιτρέψει στους βιβλιοθηκονόµους να 
κάνουν σαφείς γενικότητες από τα αποτελέσµατα περιορισµένων µελετών.  
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 Η συγκέντρωση και µελέτη των στατιστικών στοιχείων είναι απαραίτητη 
δραστηριότητα για την αποτελεσµατική οργάνωση, λειτουργία και λήψη ορθών 
αποφάσεων των σύγχρονων υπηρεσιών και επιχειρήσεων.  Η στατιστική είναι κατ΄ 
αρχήν µέσο εµπειρικής έρευνας. Οι Nachmias και Nachmias αναφέρουν  «Χωρίς 
στατιστική δε θα µπορούσαµε να δούµε τα πρότυπα και τη συστηµατικότητα των 
φαινοµένων που µελετούµε. Χρειαζόµαστε τις στατιστικές µεθόδους για να 
οργανώσουµε τα δεδοµένα, να παρουσιάσουµε τις πληροφορίες µε τρόπο εύκολα 
κατανοητό και να περιγράψουµε τις παρατηρήσεις µας µε τακτική που θα µας 
βοηθήσει να αξιολογήσουµε τις υποθέσεις µας». 
Τα βασικά στάδια που ακολουθεί η στατιστική έρευνα είναι η συλλογή, ταξινόµηση,  
παρουσίαση, ανάλυση και  ερµηνεία των στατιστικών πληροφοριών. 
 
Πρώτο στάδιο: συλλογή 

Είναι η συγκέντρωση αριθµητικών δεδοµένων που θέλουµε να διερευνήσουµε.  
Η συλλογή του στατιστικού υλικού γίνεται µε ποικίλες τεχνικές και µεθόδους, 
όπως: 
 
� Απογραφή, συνίσταται στην καταγραφή όλων των στοιχείων χωρίς εξαίρεση. 
 
� ∆ειγµατοληψία συνίσταται στη συλλογή δεδοµένων µόνο από ένα τµήµα του 

στατιστικού συνόλου που θέλουµε να µελετήσουµε. 
Βασικά χαρακτηριστικά του δείγµατος είναι το στοιχείο της αντιπροσώπευσης 
αυτού, ώστε τα συµπεράσµατα που θα προκύψουν από το δείγµα να ισχύουν 
για το σύνολο. 
Η δειγµατοληψία έχει το µειονέκτηµα ότι δηµιουργεί τα γνωστά 
δειγµατοληπτικά σφάλµατα, είναι σφάλµατα που οφείλονται στις τυχαίες 
κυµάνσεις της δειγµατοληψίας. Όσο το µέγεθος της δειγµατοληψίας 
µεγαλώνει το δειγµατοληπτικό σφάλµα µειώνεται και τελικά µηδενίζεται όταν 
η έρευνα γίνεται µε απόλυτη καταγραφή. Επίσης, έχουµε τα µη 
δειγµατοληπτικά σφάλµατα που προέρχονται από λανθασµένες καταγραφές ή 
αναληθείς απαντήσεις. 
Η συλλογή του υλικού στις δύο προαναφερόµενες περιπτώσεις (απογραφή και 
δειγµατοληψία) γίνεται µε τη συµπλήρωση ειδικού εντύπου. Το 
ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο (προσωπικές 
συνεντεύξεις ή αποστολή –ταχυδροµείο ή  άλλο µέσο). 
Η σαφήνεια, η περιεκτικότητα, και η συντοµία είναι βασικές αρχές δόµησης 
ερωτηµατολογίου, παράλληλα η κατάλληλη µορφή συντελεί ώστε να 
διευκολύνεται η παραπέρα µηχανογραφική κυρίως επεξεργασία των 
στοιχείων. 
Το πρωτογενές στατιστικό υλικό είναι κατάλληλο για επεξεργασία όταν 
ικανοποιεί τους όρους αξιοπιστία και εγκυρότητα. 
� Αξιοπιστία της καταµέτρησης 

Είναι η συνεπής καταµέτρηση και εκτιµάται ως το σηµείο εκείνο στο 
οποίο θεωρούµαι το δείγµα πιστό αντίγραφο του συνόλου. 
Εάν τα πληροφοριακά στοιχεία δεν είναι αξιόπιστα, τα συµπεράσµατα της 
µελέτης δεν είναι έγκυρα. 

� Εγκυρότητα των στοιχείων. 
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Είναι η συµφωνία µεταξύ των επιλεγµένων στοιχείων που 
καταµετρήθηκαν και το συνολικό πληθυσµό από τον οποίο προέρχονται. 
Εάν τα πληροφοριακά στοιχεία δεν είναι έγκυρα, τα συµπεράσµατα της 
µελέτης δεν είναι αξιόπιστα. 
 

∆εύτερο στάδιο ταξινόµηση. 
Είναι η ταξιθέτηση των πληροφοριών σύµφωνα µε συγκεκριµένο κριτήριο, ώστε 
να είναι εύκολη η κατάταξη και ανάλυσή τους. 
Ανάλογα µε τη φύση τους τα δεδοµένα κατατάσσονται σε: 
� Ποσοτικά 
� Ποιοτικά 
� Χρονολογικά    και 
� Γεωγραφικά. 

 
Τρίτο στάδιο η παρουσίαση των στατιστικών δεδοµένων 

Μετά  την  συλλογή  και επεξεργασία των  στατιστικών δεδοµένων  ακολουθεί  η 
παρουσίαση αυτών  µε  συστηµατικό τρόπο ώστε  να  γίνονται εύκολα κατανοητά 
και να διευκολύνεται το έργο της στατιστικής ανάλυσης. 
Τα   εργαλεία   που  χρησιµοποιούνται  για   να   περιγράψουν   τα   στατιστικά 
δεδοµένα συνοψίζονται  σε πληροφορίες που περιλαµβάνουν στοιχεία  επί  τοις  
εκατό  (%), πίνακες,  γραφικές  παραστάσεις,  συχνότητες  κατανοµής  και 
πορίσµατα. 

      Χρησιµοποιώντας  αυτά τα εργαλεία οι Βιβλιοθηκονόµοι έχουν τη δυνατότητα να 
      προετοιµάσουν, να  οργανώσουν   και   να   παρουσιάσουν   τις   πληροφορίες που  
      αποκαλύπτουν  την  υπάρχουσα  κατάσταση, τις   νέες τάσεις και  να   προβούν σε   

βελτιωτικές προτάσεις.   
Αναφέρθηκε  προηγουµένως ο  τρόπος  εµφάνισης των στατιστικών πληροφοριών 
µε  διαγράµµατα ή γραφικές απεικονίσεις. Είναι ένας τρόπος παρουσίασης των 
δεδοµένων µε τη χρησιµοποίηση σηµείων, γραµµών, επιφανειών και άλλων 
γεωµετρικών σχηµάτων και συµβόλων. Τα στατιστικά διαγράµµατα πλεονεκτούν 
των στατιστικών πινάκων γιατί επιτρέπουν την απεικόνιση των αριθµητικών 
δεδοµένων µε τρόπο απλό και παραστατικό.  
 
Σηµαντικά στοιχεία των διαγραµµάτων έναντι των πινάκων είναι: 
� ∆ιεγείρουν το ενδιαφέρον του ακροατή - αναγνώστη και προκαλούν την 

προσοχή. 
� Συγκρατούνται ευκολότερα στην µνήµη. 
� ∆ίνουν σαφέστερη εικόνα από αυτή του πίνακα 
� Τα δεδοµένα γίνονται κατανοητά πιο εύκολα. 
 
Παρόλα αυτά, τα διαγράµµατα υστερούν έναντι των πινάκων: 
� Στο περιορισµό του όγκου των πληροφοριών 
� Στη σχετική προσέγγιση που τα χαρακτηρίζει, για το λόγο αυτό δεν µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν για ακριβείς αναλύσεις. 
� Η αποτύπωση των διαγραµµάτων απαιτεί χρόνο και εξειδικευµένο 

προσωπικό. 
 
Οι γραφικές απεικονίσεις είναι συνήθως της µορφής:  
� Ακιδωτά ή ραβδωτά διαγράµµατα 
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� Κυκλικά 
� Ιστογράµµατα 
� Αθροιστικά διαγράµµατα 
� Καµπύλες συγκέντρωσης (Lorenz)   και 
� Χρονοδιαγράµµατα 
 
Ακολουθούν διαγράµµατα µε στοιχεία από την υπηρεσία διαδανεισµού της 
Βιβλιοθήκης της Πολυτεχνικής Σχολής 
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∆ιαδανεισµός βιβλίων από British Library 
σε διάστηµα ενός έτους
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  1: σύνολο αιτηµάτων 41 βιβλία  
   2: ικανοποιήθηκαν 29 αιτήµατα 

3: απορρίφθηκαν 12 αιτήµατα
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Αναζητήσεις άρθρων  περιοδικών
 από  British Library

 σε διάστηµα  ενός  έτους  
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    1: σύνολο αιτηµάτων  119  άρθρα  

2: ικανοποιήθηκαν  105 αιτήµατα    
3: απορρίφθηκαν  14 αιτήµατα  Σειρά1
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Αναζητήσεις άρθρων περιοδικών από το 
δίκτυο διαδενεισµού βιβλιοθηκών (ΕΚΤ)
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1: σύνολο αιτηµάτων 400 

           2: ικανοποιήθηκαν 313 αιτήµατα 
       3: απορρίφθηκαν 87 αιτήµατα
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Τα πεδία στα οποία συνηθίζεται να ζητούνται στοιχεία από τις Βιβλιοθήκες κυρίως 
για εξαγωγή και παρουσίαση  συµπερασµάτων, υποβολή προτάσεων και άλλα είναι: 
 
I. Στοιχεία που αναφέρονται στην υπηρεσιακή µονάδα την Βιβλιοθήκη (γενικά) 

� Το είδος της βιβλιοθήκης 
� Άλλα στοιχεία που καθορίζουν την υπηρεσία 
 

II. Για   τις συλλογές υλικού 
� Το υλικό της συλλογής 
� Τον όγκο της συλλογής 
� Την ποσότητα κατ΄ είδος υλικού 

 
ΙΙΙ. Για τα ιδιαίτερα βιβλιοθηκονοµικά σύστηµα, όπως: 

� Ταξινόµησης 
� Ταξιθέτησης 
� θεµατικής ευρετηρίασης 

 
ΙV.  Αναφορικά µε τη µηχανοργάνωση της Βιβλιοθήκης 

� ποιο το µηχανογραφικό σύστηµα 
� ποιες υπηρεσίες καλύπτονται από τα σύστηµα µηχανοργάνωσης 
� την ονοµασία του λογισµικού που διαθέτει η βιβλιοθήκη για την κάλυψη 

των βιβλιοθηκονοµικών λειτουργιών 
� από πότε υποστηρίζονται οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης ηλεκτρονικά  και 
� ένα πλήθος ερωτήσεων µέσα από τις οποίες επιχειρείται η διαπίστωση των 

επιπέδου λειτουργίας της. 
 

V. Ποιες οι παρεχόµενες υπηρεσίες στους χρήστες 
� ∆ανεισµός 
� ∆ιαδανεισµός 
� Χρήση φωτοτυπικού µηχανήµατος 
� Χρήση άλλων (µηχανή ανάγνωσης µικροφίς – µικροφίλµ) 
� ∆ιάθεση ηλεκτρονικών υπολογιστών για έρευνα ή αναζήτηση. 

 
Αυτής της µορφής τα ερωτηµατολόγια είναι ίσως τα πιο ανώδυνα µε την έννοια ότι η 
συµπλήρωσή τους γίνεται µε δεδοµένα στοιχεία που διαθέτει η Βιβλιοθήκη, όπως τα 
διαθέτει.  
Υπάρχει κοινή γλώσσα επικοινωνίας;  για παράδειγµα στην ερώτηση  «πόσους 
τίτλους βιβλίων διαθέτει η βιβλιοθήκης σας; για να µπορέσουµε να δώσουµε ορθή 
απάντηση θα πρέπει να υποστηρίζεται εκείνη η υποδοµή στην οποία εµφανίζονται τα 
ζητούµενα στοιχεία –αριθµός τίτλων. Μήπως στους καταλόγους των βιβλιοθηκών 
τηρούνται τα στοιχεία εκείνα όπου καταγράφονται τα βιβλία που προέρχονται από 
αγορές, δωρεές και άλλες πηγές και αριθµούνται ως φυσικές µονάδες το κάθε 
τεκµήριο;  Στην απλή αυτή περίπτωση η βιβλιοθήκη θα δώσει το ζητούµενο στοιχείο 
– αριθµό τίτλων – και όχι τόµων, κατά προσέγγιση. 
Στην ερώτηση πόσα από τα βιβλία της συλλογής της Βιβλιοθήκης είναι στην Αγγλική 
γλώσσα, Γαλλική, Γερµανική, Ελληνική ή άλλη, υπάρχει η υποδοµή τήρησης των 
στοιχείων αυτών ή η απάντηση δίδεται κατά προσέγγιση ( δεκάδων ή εκατοντάδων) . 
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Το ερωτηµατολόγιο που ακολουθεί «κυκλοφόρησε», συµπληρώθηκε και έδωσε τα 
στοιχεία εκείνα ώστε να βγουν συµπεράσµατα για τη λειτουργία βιβλιοθηκών.  
 
1. Κάθε πότε επισκέπτεστε τη Βιβλιοθήκη 

Καθηµερινά 
Μία φορά την εβδοµάδα 
Μία φορά το µήνα 
Σπάνια 
 

2. Εξυπηρετήστε ικανοποιητικά 
Ναι  
Όχι 

 
3. Ποίο νοµίζεται πως είναι το σηµείο που πρέπει να βελτιωθεί; 

∆ιαδανεισµός 
Θεµατική ευρετηρίαση 
Ταξινόµηση 
Πρόσκτηση υλικού 
Καταλογογράφηση 
Χρόνος λειτουργίας 

 
4. ∆ιατυπώστε την άποψή σας για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης σηµειώνοντας 

ένα µόνο από τα παρακάτω: 
Κακή 
Μέτρια 
Ικανοποιητική 
Καλή 
Άριστη. 

 
Ερωτηµατολόγια µε αυτό το είδος των ερωτήσεων επιδιώκουν να εκµαιεύσουν 
απαντήσεις που µε ακρίβεια οδηγούν στην εξαγωγή συµπερασµάτων για την 
Βιβλιοθήκη χωρίς όµως να γίνεται προσπάθεια εντοπισµού της αιτίας για τον 
χαρακτηρισµό της ποιοτικής λειτουργίας της, όποιος και αν είναι τελικά. 
 
Εντοπίζοντας την κυκλοφορία αυτού και άλλων παρόµοιων ερωτηµατολογίων 
ευελπιστούµε η µονάδα ολικής ποιότητας βιβλιοθηκών να θέσει εκείνες τις βάσεις 
που θα χαρακτηρίζουν την ποιότητα της υπηρεσίας µε σαφή στοιχεία και 
ασφαλιστικές δικλίδες και θα αποδεικνύουν µε αριθµούς τα ποσοτικά και ποιοτικά 
δεδοµένα. Τα στοιχεία αυτά θα µπορούσαν να αποτελέσουν πρότυπα για τις 
βιβλιοθήκες. 
 
Κλείνοντας θα ήθελα να εκφράσω την ευχή η Μονάδα Ολικής Ποιότητας 
Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών να συνεχίσει να προσφέρει εκείνες τις υπηρεσίες της στις 
Βιβλιοθήκες που θα τις καταστήσουν ισχυρότερες και να διαθέσει εκείνα τα εργαλεία 
που θα συµβάλουν ώστε να αναβαθµιστεί ο ρόλος των στα πλαίσια των Ελληνικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, λαµβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες ιδιαιτερότητες. 
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