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Έρευνα Ικανο̟οίησης Χρηστών :  

Εφαρµογή στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης  

του Πανε̟ιστηµίου Ιωαννίνων 

 

Η ικανο̟οίηση των ̟ληροφοριακών αναγκών της Εκ̟αιδευτικής και 

Ερευνητικής Κοινότητας ̟ου εξυ̟ηρετεί α̟οτελεί το ε̟ίκεντρο του 

ενδιαφέροντος και βασικό σκο̟ό ύ̟αρξης και α̟οστολής µιας Ακαδηµαϊκής 

Βιβλιοθήκης. Για τη µέτρηση του βαθµού Ικανο̟οίησης των χρηστών α̟ό τις 

Υ̟ηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Πανε̟ιστηµίου Ιωαννίνων και ως εφαρµογή 

των µεθοδολογιών ̟ου ανέ̟τυξε η Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών 

Βιβλιοθηκών (Μ.Ο.Π.Α.Β.), ̟ου στεγάζεται στους χώρους της, 

̟ραγµατο̟οιήθηκε ηλεκτρονική έρευνα.  

Η έρευνα υλο̟οιήθηκε µε τη συµ̟λήρωση ηλεκτρονικού 

ερωτηµατολογίου (http://www.mopab.gr/quest.php) και αναλύθηκε 

σχετικά.  

Στην ̟αρούσα έκδοση ̟αρουσιάζονται τόσο η µεθοδολογία όσο και οι 

̟ρακτικές ανάλυσής της µε τρό̟ο ̟ου α̟οτυ̟ώνει τις α̟όψεις των χρηστών 

για τη Βιβλιοθήκη και µετρά το βαθµό ικανο̟οίησής τους. Έρευνες αυτής της 

µορφής, καινοτόµες για τον ελληνικό χώρο, α̟οτελούν διεθνώς ̟ολύτιµα 

εργαλεία οργάνωσης και ̟αροχής υ̟ηρεσιών Βιβλιοθηκών. 

Ευχαριστώ τις ̟ληροφορικούς ∆ήµητρα Τσάµη και Ειρήνη Μ̟ράχου 

για τη δηµιουργία της Ηλεκτρονικής Βάσης ∆εδοµένων και την εξαγωγή των 

δεδοµένων, το ∆ρ. Βασίλη Πολυχρονό̟ουλο για την ανάλυση των στοιχείων, 

την ε̟ιµέλεια και σύνταξη της έκθεσης, καθώς και όλους όσους συνέβαλαν σε 

αυτή συµ̟ληρώνοντας το ερωτηµατολόγιο στην ιστοσελίδα της Μ.Ο.Π.Α.Β.  

  

 

∆ρ. Γιώργος Κ. Ζάχος 
∆ιευθυντής Βιβλιοθήκης και  
Κέντρου Πληροφόρησης  
Πανε̟ιστηµίου Ιωαννίνων 
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Το Ερωτηµατολόγιο 

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανε̟ιστηµίου 

Ιωαννίνων ανέθεσε στη Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών 

Βιβλιοθηκών να διεξάγει Έρευνα Ικανο̟οίησης των χρηστών της ως µέρος της 

αξιολόγησής της. Για το λόγο αυτό η Μ.Ο.Π.Α.Β. συνέταξε ερωτηµατολόγιο µε 

ερωτήσεις ̟ου αφορούν τις υ̟ηρεσίες, το υλικό, το ̟ροσω̟ικό και τους 

χώρους της Βιβλιοθήκης. Το ερωτηµατολόγιο σε ηλεκτρονική µορφή 

συνδέθηκε µε τη Βάση ∆εδοµένων στην ιστοσελίδα της Μ.Ο.Π.Α.Β.  

Η Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανο̟οίησης Χρηστών ̟ου εφαρµόστηκε 

̟ιλοτικά στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανε̟ιστηµίου 

Ιωαννίνων άνοιξε το δρόµο για τη διεξαγωγή ̟αρόµοιων ερευνών σε όλες τις 

Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες της Ελλάδος. Η Μ.Ο.Π.Α.Β., έχοντας την 

τεχνογνωσία και την υλικοτεχνική υ̟οδοµή, µ̟ορεί να διοργανώνει 

ανάλογες έρευνες και για τις υ̟όλοι̟ες Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες 

συµβάλλοντας στη διερεύνηση της ικανο̟οίησης των χρηστών τους και κατά 

συνέ̟εια στη συνακόλουθη λήψη α̟οφάσεων ̟ροκειµένου για τη βελτίωση 

των υ̟ηρεσιών τους. Η Βάση ∆εδοµένων της Μ.Ο.Π.Α.Β. και η δυνατότητα 

ηλεκτρονικής συµ̟λήρωσης του ερωτηµατολογίου α̟ό τους χρήστες : 

α. διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας, εφόσον ο χρήστης δεν 

έρχεται σε ε̟αφή µε αυτόν ̟ου διεξάγει την έρευνα και δεν ε̟ηρεάζεται α̟ό 

αυτόν 

β. ε̟ιταχύνει τη συµ̟λήρωση και τη συλλογή των δεδοµένων, καθότι 

α̟αιτούνται ελάχιστα λε̟τά της ώρας για να α̟αντήσει ο χρήστης 

ε̟ιλέγοντας µε ένα κλικ την α̟άντηση ̟ου ε̟ιθυµεί 

γ. διευκολύνει και ε̟ιταχύνει την ε̟εξεργασία των δεδοµένων, καθώς 

αυτά εξάγονται αµέσως και κατανεµηµένα ανά ερώτηση α̟ό τη Βάση 

∆εδοµένων 

Στην έρευνα συµµετείχαν φοιτητές τόσο των Θετικών, όσο και των 

Θεωρητικών ε̟ιστηµών, ̟ου ̟ροέρχονταν α̟ό όλα τα έτη φοίτησης, µέλη 

∆ΕΠ α̟ό τις ̟ερισσότερες Σχολές, ∆ιοικητικοί Υ̟άλληλοι, αλλά και χρήστες 

̟ου δεν ανήκουν σε καµιά α̟ό τις ̟αρα̟άνω κατηγορίες.  
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Το Ερωτηµατολόγιο συµ̟ληρώθηκε α̟ό συνολικά 300 χρήστες της 

Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανε̟ιστηµίου Ιωαννίνων και 

α̟οτελείται α̟ό 25 ερωτήσεις, οι ο̟οίες χωρίζονται σε ̟έντε ενότητες : 

Α. Αρχικά ̟εριλαµβάνει στοιχεία για τους χρήστες, ό̟ως την Ιδιότητά 

τους και τη Σχολή στην ο̟οία ανήκουν. 

Β. Στη συνέχεια µέσα α̟ό ένα σύντοµο ερωτηµατολόγιο εξετάζεται ο 

βαθµός χρήσης της βιβλιοθήκης και των υ̟ηρεσιών της.  

Τα ερωτήµατα ̟ου τέθηκαν ήταν τα ακόλουθα : 

1. «Πόσο συχνά χρησιµο̟οιείτε τη Βιβλιοθήκη ως χώρο ανάγνωσης;»  

2. «Πόσο συχνά χρησιµο̟οιείτε τον Ηλεκτρονικό Κατάλογο (OPAC);» 

3. «Πόσο συχνά χρησιµο̟οιείτε τις Ηλεκτρονικές Πηγές της 

Βιβλιοθήκης;»  

 Γ. Ακολούθως ε̟ιχειρήθηκε να εξεταστεί η ικανο̟οίηση των χρηστών 

α̟ό τις υ̟ηρεσίες της Βιβλιοθήκης. Α̟άντησαν στα ακόλουθα ερωτήµατα : 

1. «Πόσο ικανο̟οιηµένοι είστε α̟ό την ε̟άρκεια της Βιβλιοθήκης σε 

Βιβλία;» 

2. «Πόσο ικανο̟οιηµένοι είστε α̟ό την ε̟άρκεια της Βιβλιοθήκης σε 

Περιοδικά;» 

3. «Πόσο ικανο̟οιηµένοι είστε α̟ό την ευκολία Εύρεσης των 

Βιβλίων στα ράφια;» 

4. «Πόσο ικανο̟οιηµένοι είστε α̟ό το Ηλεκτρονικό Υλικό της 

Βιβλιοθήκης;» 

5. «Πόσο ικανο̟οιηµένοι είστε α̟ό την ευκολία Χρήσης του 

Ηλεκτρονικού Καταλόγου;» 

6. «Πόσο ικανο̟οιηµένοι είστε α̟ό τους Όρους ∆ανεισµού;» 

7. «Πόσο ικανο̟οιηµένοι είστε α̟ό την Α̟οτελεσµατικότητα της 

υ̟ηρεσίας ∆ανεισµού;» 

8. «Πόσο ικανο̟οιηµένοι είστε α̟ό το Περιβάλλον της Βιβλιοθήκης 

(Χώροι, Αναγνωστήρια);» 

9. «Πόσο ικανο̟οιηµένοι είστε α̟ό τον Εξο̟λισµό της Βιβλιοθήκης 

σε τερµατικά, φωτοτυ̟ικά, εκτυ̟ωτές;» 
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10. «Πόσο ικανο̟οιηµένοι είστε α̟ό το Ωράριο λειτουργίας της 

Βιβλιοθήκης;» 

11. «Πόσο ικανο̟οιηµένοι είστε α̟ό τα Σεµινάρια Χρηστών της 

Βιβλιοθήκης;» 

12. «Πόσο ικανο̟οιηµένοι είστε α̟ό το Κυλικείο της Βιβλιοθήκης;» 

13. «Πόσο ικανο̟οιηµένοι είστε α̟ό την Ταχύτητα και την 

Α̟οτελεσµατικότητα του Προσω̟ικού της Βιβλιοθήκης;» 

14. «Πόσο ικανο̟οιηµένοι είστε α̟ό την ευγένεια του Προσω̟ικού 

της Βιβλιοθήκης;» 

15. «Πόσο ικανο̟οιηµένοι είστε α̟ό την ταχύτητα 

Ε̟ανατο̟οθέτησης των βιβλίων στα ράφια;» 

∆. Ακολούθως, ε̟ιχειρήθηκε να εξεταστεί η συµβολή της Βιβλιοθήκης 

στη µελέτη και την έρευνα των χρηστών. Τέθηκαν τα ακόλουθα ερωτήµατα : 

1. «Σε ̟οιο βαθµό συµβάλει η Βιβλιοθήκη στη µελέτη σας;» 

2. «Σε ̟οιο βαθµό συµβάλει η Βιβλιοθήκη στην έρευνά σας;» 

Ε. Τέλος, οι χρήστες κλήθηκαν να ε̟ιλέξουν µεταξύ των τοµέων της 

Βιβλιοθήκης ̟ου ̟ίστευαν ότι χρειάζονταν βελτίωση. Παράλληλα, τους 

δόθηκε η ευκαιρία να σχολιάσουν ο,τιδή̟οτε άλλο αφορά στη Βιβλιοθήκη και 

τις λειτουργίες της σε ειδικό ̟λαίσιο ̟ου το̟οθετήθηκε στο τέλος του 

Ερωτηµατολογίου. 

Για τις α̟αντήσεις των χρηστών χρησιµο̟οιήθηκε µια εξαβάθµια 

κλίµακα στην ο̟οία οι χρήστες µ̟ορούσαν να ε̟ιλέξουν µεταξύ των 

ακόλουθων α̟αντήσεων :  

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ 
Καµία 

Α̟άντηση 

 

Εξετάζοντας αναλυτικά το κάθε ερώτηµα δια̟ιστώνονται τα ακόλουθα 

συµ̟εράσµατα αναφορικά µε την ικανο̟οίηση των χρηστών α̟ό τη 

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανε̟ιστηµίου Ιωαννίνων: 
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Α. Ιδιότητα των Χρηστών 

1. Χρήστες ανά Κατηγορία 

Η ̟ρώτη οµάδα ερωτήσεων αφορά στα χαρακτηριστικά των χρηστών. Οι 

χρήστες κλήθηκαν να δηλώσουν την ιδιότητά τους µεταξύ των ε̟ιλογών : 

Προ̟τυχιακός φοιτητής, Μετα̟τυχιακός φοιτητής, Μέλος ∆ΕΠ, ∆ιοικητικό 

̟ροσω̟ικό και Άλλο. Σύµφωνα µε τις α̟αντήσεις ̟ου αντλήθηκαν α̟ό τη 

Βάση ∆εδοµένων της Μ.Ο.Π.Α.Β. το ερωτηµατολόγιο συµ̟λήρωσαν 128 

̟ρο̟τυχιακοί φοιτητές, 68 µετα̟τυχιακοί, 56 µέλη ∆ΕΠ, 30 διοικητικοί 

υ̟άλληλοι και 18 χρήστες ̟ου ανήκουν στην κατηγορία «Άλλο». 

Συνακόλουθα, το 42,7% των χρηστών ̟ου α̟άντησαν ήταν Προ̟τυχιακοί 

φοιτητές, το 22,7% Μετα̟τυχιακοί, το 18,6% Μέλη ∆ΕΠ, ενώ το 10% και 6% 

ανήκουν στο ∆ιοικητικό ̟ροσω̟ικό και την κατηγορία Άλλο. Τα δεδοµένα 

α̟οτυ̟ώνονται στον Πίνακα 1α, αλλά και στο Γράφηµα 1α :  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1α : ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΧΡΗΣΤΕΣ Ποσοστό ε̟ί τοις % 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 42,7 % 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 22,7 % 

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ 18,6 % 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 10 % 

ΆΛΛΟ 6% 

ΣΥΝΟΛΟ 100 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1α: ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΣΤΏΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 
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Ποσοστό χρηστών ανά κατηγορία



2. Χρήστες ανά Ε̟ιστηµονική Κατεύθυνση 

Η δεύτερη ερώτηση αφορά στην Ε̟ιστήµη στην ο̟οία ανήκουν οι 

Προ̟τυχιακοί φοιτητές, οι Μετα̟τυχιακοί και τα Μέλη ∆ΕΠ. Σύµφωνα µε τις 

α̟αντήσεις ̟ου αντλήθηκαν α̟ό τη Βάση ∆εδοµένων της Μ.Ο.Π.Α.Β. ο 

αριθµός των φοιτητών ̟ου ανήκουν στις Θετικές και τις Θεωρητικές 

ε̟ιστήµες ήταν ισοµερώς κατανεµηµένος (α̟ό 50%). Α̟ό τους 

µετα̟τυχιακούς φοιτητές το 47,1% έχει Θεωρητική και το 52,9% Θετική 

Κατεύθυνση. Τέλος, µόλις το 37% των Μελών ∆ΕΠ ̟ου συµµετείχαν στην 

έρευνα ανήκει στις Σχολές Θεωρητικών Ε̟ιστηµών, ενώ το υ̟όλοι̟ο 63% στις 

Θετικές. Τα στοιχεία αυτά εµφανίζονται στον Πίνακα 1β και στο Γράφηµα 1β:   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1β : Ποσοστό χρηστών ανά Ε̟ιστηµονική Κατεύθυνση  

ΧΡΗΣΤΕΣ Θεωρητικές Ε̟ιστήµες Θετικές Ε̟ιστήµες 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 50 % 50 % 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 47,1 % 52,9 % 

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ 37 % 63 % 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1β: Ποσοστό χρηστών ανά Ε̟ιστηµονική Κατεύθυνση 
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Β. Βαθµός Χρήσης της Βιβλιοθήκης 

1. Χρήση της Βιβλιοθήκης ως Χώρου Ανάγνωσης 

Αναφορικά µε το βαθµό χρήσης της Βιβλιοθήκης οι χρήστες ερωτήθηκαν 

αρχικά για τη χρήση της ως χώρου ανάγνωσης. Οι φοιτητές δήλωσαν ότι 

χρησιµο̟οιούν τη Βιβλιοθήκη ως χώρο ανάγνωσης «̟άρα ̟ολύ»  σε ̟οσοστό 

28,1%. Η α̟άντηση µε το µεγαλύτερο ̟οσοστό ήταν το «αρκετά» µε 29,7%, 

ενώ το «λίγο» ε̟έλεξε το 20,3%. Τα µικρότερα ̟οσοστά έλαβαν οι α̟αντήσεις 

«̟ολύ» (14,1%) και «καθόλου» (7,8%).  

Παρα̟λήσια είναι τα δεδοµένα ̟ου αφορούν στους µετα̟τυχιακούς 

φοιτητές. Εδώ το ̟οσοστό ̟ου ε̟έλεξε «̟άρα ̟ολύ» φτάνει το 32,4% και 

ακολουθούν οι ε̟ιλογές «λίγο» (26,5%), «αρκετά» (17,6%), «καθόλου» (14,7%) 

και «̟ολύ» (8,8%). 

Ενδιαφέρον ̟αρουσιάζει η συµ̟εριφορά των µελών ∆ΕΠ. Ποσοστό 

32,1% χρησιµο̟οιεί «αρκετά» το χώρο της Βιβλιοθήκης ως χώρο ανάγνωσης. 

Ωστόσο, υ̟άρχει ανάλογο ̟οσοστό ̟ου δεν τη χρησιµο̟οιεί «καθόλου». Το 

25% ε̟έλεξε το «λίγο», ενώ τα ̟οσοστά του «̟ολύ» και «̟άρα ̟ολύ» είναι τα 

χαµηλότερα (3,6% και 7,2% αντίστοιχα). Τα δεδοµένα αυτά θα ̟ρέ̟ει να 

συνεξεταστούν µε τις ερωτήσεις για τη χρήση των ηλεκτρονικών ̟ηγών και το 

δανεισµό ̟ροκειµένου να διαφανεί µή̟ως τα µέλη ∆ΕΠ ̟ροτιµούν να  

δανείζονται και να διαβάζουν το υλικό της Βιβλιοθήκης εκτός του χώρου της.  

Ανάλογα είναι τα ̟οσοστά ̟ου εµφανίζονται στις κατηγορίες 

∆ιοικητικοί Υ̟άλληλοι και Άλλοι. Ο Πίνακας 2 α̟οτυ̟ώνει αναλυτικά τα 

δεδοµένα : 

 

Πίνακας 2 : Χρήση της Βιβλιοθήκης ως χώρου ανάγνωσης 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 7,8 20,3 29,7 14,1 28,1 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 14,7 26,5 17,6 8,8 32,4 

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ 32,1 25 32,1 3,6 7,2 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 20 40 26,6 6,7 6,7 

ΆΛΛΟ 33,3 55,6 11,1   

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 16,7 26,7 26 9,3 21,3 
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Στον ̟αρα̟άνω ̟ίνακα α̟οτυ̟ώνεται και ο µέσος όρος των 

α̟αντήσεων ανά κατηγορία α̟άντησης. Συγκεκριµένα, το 16,7% των 

χρηστών δε χρησιµο̟οιεί τη Βιβλιοθήκη «καθόλου» ως χώρο ανάγνωσης, το 

26,7% τη χρησιµο̟οιεί «λίγο», το 26% «αρκετά», ενώ οι κατηγορίες «̟ολύ» 

και «̟άρα ̟ολύ» εµφανίζουν ̟οσοστά 9,3% και 21,3% αντίστοιχα. Άρα, 

γίνεται φανερό ότι ένα σηµαντικό ̟οσοστό – ̟ερισσότερο α̟ό 55% - των 

χρηστών της βιβλιοθήκης χρησιµο̟οιεί α̟ό «αρκετά» έως «̟άρα ̟ολύ» τα 

αναγνωστήρια.  

Το Γράφηµα 2 α̟οτυ̟ώνει τα στοιχεία αναλυτικά : 
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2. Συχνότητα δανεισµού Βιβλίων 

Η τέταρτη ερώτηση του ερωτηµατολογίου αφορά στη συχνότητα 

δανεισµού βιβλίων α̟ό τους χρήστες. Η α̟άντηση των φοιτητών µε το 

µεγαλύτερο ̟οσοστό ήταν το «λίγο» µε 32,8%, ενώ το «αρκετά» ε̟έλεξε το 

23,4% και το «̟ολύ» το 18,8%. Τα µικρότερα ̟οσοστά έλαβαν οι α̟αντήσεις 

«̟άρα ̟ολύ» (9,4%) και «καθόλου» (15,6%).  

Λίγο διαφορετικά είναι τα δεδοµένα ̟ου αφορούν στους 

µετα̟τυχιακούς φοιτητές. Εδώ το ̟οσοστό ̟ου ε̟έλεξε «̟άρα ̟ολύ» φτάνει 

το 29,4% και ακολουθούν οι ε̟ιλογές «αρκετά» (26,5%), «λίγο» (23,5%), 

«̟ολύ» (17,7%). «Καθόλου»δήλωσε µόνο το 2,9%. 

Ενδιαφέρον ̟αρουσιάζει η συµ̟εριφορά των µελών ∆ΕΠ. Ποσοστό 

53,6% δανείζεται «αρκετά» βιβλία, ενώ οι υ̟όλοι̟ες κατηγορίες εµφανίζονται 

ισορρο̟ηµένες. Έτσι, το 14,3% ε̟έλεξε το «̟ολύ», αλλά και το «λίγο», 10,7% 

το «̟άρα ̟ολύ» και 7,1% το «καθόλου». Συνε̟ώς, τα µέλη ∆ΕΠ δανείζονται 

βιβλία σε συνολικό ̟οσοστό 92,9% γεγονός ̟ου σε συνάρτηση µε την ερώτηση 

για τη χρήση της Βιβλιοθήκης ως χώρου ανάγνωσης φανερώνει ότι  

̟ροτιµούν να  δανείζονται και να διαβάζουν το υλικό της Βιβλιοθήκης εκτός 

του χώρου της.  

Οι ∆ιοικητικοί Υ̟άλληλοι δανείζονται βιβλία α̟ό «λίγο» έως «αρκετά» 

σε συνολικό ̟οσοστό 79,9%, ενώ η κατηγορία «Άλλοι» α̟ό»καθόλου» έως 

«λίγο» συνολικά 77,8%. Τα δεδοµένα εµφανίζονται αναλυτικά στον ̟ίνακα 3: 

 

Πίνακας 3 : Συχνότητα δανεισµού Βιβλίων 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 15,6 32,8 23,4 18,8 9,4 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 2,9 23,5 26,5 17,7 29,4 

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ 7,1 14,3 53,6 14,3 10,7 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 6,7 33,3 46,6 6,7 6,7 

ΆΛΛΟ 33,3 44,5 11,1 0 11,1 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 11,4 28 31,3 15,3 14 

 

Συνε̟ώς, α̟ό τον ̟αρα̟άνω ̟ίνακα γίνεται φανερό ότι το 88,6% των 

χρηστών δανείζεται βιβλία α̟ό τη Βιβλιοθήκη και συνολικά ̟άνω α̟ό το 

60% των χρηστών δηλώνει ότι κάνει χρήση της υ̟ηρεσίας αυτής α̟ό 



 

 

15 

«αρκετά» έως «̟άρα ̟ολύ». Τα στοιχεία α̟οτυ̟ώνονται σχεδιαγραµµατικά 

ως εξής : 
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3. Χρήση Ηλεκτρονικού Καταλόγου 

Η ερώτηση 5 του ερωτηµατολογίου αφορά στη χρήση του ηλεκτρονικού 

καταλόγου. Το 29,7% των φοιτητών ε̟έλεξε «αρκετά», το 23,4% «λίγο» και το 

20,3% «̟ολύ». Τα µικρότερα ̟οσοστά έλαβαν οι α̟αντήσεις «̟άρα ̟ολύ» 

(11%) και «καθόλου» (15,6%), ̟οσοστό αρκετά υψηλό ̟ου φανερώνει ότι 

ενδεχοµένως αρκετοί φοιτητές δεν είναι εξοικειωµένοι µε τη χρήση του 

Ηλεκτρονικού Καταλόγου.  

Αρκετά διαφορετικά είναι τα δεδοµένα ̟ου αφορούν στους 

µετα̟τυχιακούς φοιτητές. Εδώ το ̟οσοστό ̟ου ε̟έλεξε «̟άρα ̟ολύ» φτάνει 

το 41,2% και ακολουθούν οι ε̟ιλογές «̟ολύ» και «αρκετά» (α̟ό 26,5%). 

Κανείς δεν ε̟έλεξε το «λίγο», ενώ το «καθόλου»δήλωσε µόνο το 5,8%. 

Ακόµη µεγαλύτερη χρήση του καταλόγου ̟ραγµατο̟οιούν τα µέλη 

∆ΕΠ. Ποσοστό 35,7% τον χρησιµο̟οιεί «̟άρα ̟ολύ», 28,6% ε̟έλεξαν τόσο το 

«̟ολύ» όσο και το «αρκετά», ενώ µόλις το 7,1% το «λίγο». Κανείς δε δήλωσε 

«καθόλου». Συνε̟ώς, τα µέλη ∆ΕΠ φαίνονται ̟ερισσότερο εξοικειωµένα µε τη 

χρήση του Ηλεκτρονικού Καταλόγου.  

Οι ∆ιοικητικοί Υ̟άλληλοι κάνουν χρήση του Καταλόγου α̟ό «αρκετά» 

έως «̟άρα ̟ολύ» σε συνολικό ̟οσοστό 79,8%, ενώ η κατηγορία «Άλλοι» α̟ό 

«καθόλου» έως «λίγο» συνολικά 77,8%. Ο ̟ίνακας 3 α̟οτυ̟ώνει αναλυτικά 

τα δεδοµένα : 

 

Πίνακας 4 : Χρήση Ηλεκτρονικού Καταλόγου 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 15,6 23,4 29,7 20,3 11 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 5,8 0 26,5 26,5 41,2 

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ 0 7,1 28,6 28,6 35,7 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 0 20,2 26,6 26,6 26,6 

ΆΛΛΟ 22,2 11,1 44,5 11,1 11,1 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 9,4 14 29,3 23,3 24 

 

Ε̟οµένως, α̟ό τον ̟αρα̟άνω ̟ίνακα γίνεται φανερό ότι το 76,6% των 

χρηστών χρησιµο̟οιεί τον Ηλεκτρονικό Κατάλογο α̟ό «αρκετά» έως «̟άρα 

̟ολύ». Τα στοιχεία α̟οτυ̟ώνονται σχεδιαγραµµατικά ως εξής : 
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4. Χρήση Ηλεκτρονικών Πηγών  

Αναφορικά µε τη χρήση των Ηλεκτρονικών Πηγών α̟ό τους φοιτητές το 

µεγαλύτερο ̟οσοστό ήταν το «αρκετά» µε 29,7%, ενώ το «λίγο» ε̟έλεξε το 

20,3% και το «̟ολύ» το 17,2%. Αρκετά υψηλό είναι το ̟οσοστό της ε̟ιλογής 

«καθόλου», εφόσον το 21,8% των φοιτητών δήλωσε ̟ως δε χρησιµο̟οιεί τις 

Ηλεκτρονικές Πηγές. Το µικρότερο ̟οσοστό έλαβε η α̟άντηση «̟άρα ̟ολύ» 

(11%).  

Αρκετά διαφορετικά είναι τα δεδοµένα ̟ου αφορούν στους 

µετα̟τυχιακούς φοιτητές. Εδώ το ̟οσοστό ̟ου ε̟έλεξε «̟άρα ̟ολύ» φτάνει 

το 35,3% και ακολουθούν οι ε̟ιλογές «̟ολύ» και «αρκετά» (20,6%), ενώ το 

«λίγο» δήλωσε το 17,7% και το «καθόλου» µόνο το 5,8%. 

Ακόµη µεγαλύτερη χρήση των Ηλεκτρονικών Πηγών ̟ραγµατο̟οιούν 

τα µέλη ∆ΕΠ. Ποσοστό 42,8% τις χρησιµο̟οιεί «̟άρα ̟ολύ», 17,9% ε̟έλεξαν 

τόσο το «̟ολύ» όσο και το «αρκετά» και  14,3% το «λίγο». Μόλις 7,1% δήλωσε 

«καθόλου». Συνε̟ώς, τα µέλη ∆ΕΠ φαίνονται ̟ερισσότερο εξοικειωµένα και 

µε τις Ηλεκτρονικές Πηγές.  

Οι ∆ιοικητικοί Υ̟άλληλοι κάνουν χρήση του Καταλόγου α̟ό «αρκετά» 

έως «̟άρα ̟ολύ» σε συνολικό ̟οσοστό 89%, ενώ στην κατηγορία «Άλλοι» οι 

α̟αντήσεις ̟οικίλουν. Ωστόσο, οι ̟ερισσότεροι δηλώνουν ̟ως 

χρησιµο̟οιούν τις Ηλεκτρονικές Πηγές α̟ό «αρκετά» έως «̟άρα ̟ολύ» σε 

̟οσοστό 77,8%. Τα δεδοµένα εµφανίζονται αναλυτικά στον ̟ίνακα 5 : 

 

Πίνακας 5 : Χρήση Ηλεκτρονικού Καταλόγου 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 21,8 20,3 29,7 17,2 11 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 5,8 17,7 20,6 20,6 35,3 

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ 7,1 14,3 17,9 17,9 42,8 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 0 20,2 33,3 13,2 33,3 

ΆΛΛΟ 11,1 11,1 33,4 22,2 22,2 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 12,7 18 26 18 25,3 

 

Α̟ό τον ̟αρα̟άνω ̟ίνακα γίνεται φανερό ότι το 69,3% των χρηστών 

χρησιµο̟οιεί τις Ηλεκτρονικές Πηγές α̟ό «αρκετά» έως «̟άρα ̟ολύ». 

Εντούτοις, αρκετά υψηλό είναι το ̟οσοστό των φοιτητών ̟ου δεν τις 
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χρησιµο̟οιεί και ως εκ τούτου ε̟ηρεάζουν το ̟οσοστό των χρηστών ̟ου δεν 

κάνουν χρήση τους (12,7%). Τα στοιχεία α̟οτυ̟ώνονται σχεδιαγραµµατικά 

ως εξής : 
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Γ. Ικανο̟οίηση Χρηστών α̟ό τις Υ̟ηρεσίες της Βιβλιοθήκης 

5. Ε̟άρκεια Βιβλιοθήκης σε Βιβλία  

Αναφορικά µε το Υλικό της Βιβλιοθήκης οι χρήστες ρωτήθηκαν για την 

ε̟άρκειά της σε Βιβλία. Οι φοιτητές δήλωσαν σε ̟οσοστό 37,5% «αρκετά» 

ευχαριστηµένοι, ενώ «̟ολύ» και «̟άρα ̟ολύ» ε̟έλεξαν αντίστοιχα το 18,8% 

και το 21,8% δηµιουργώντας ένα συνολικό ̟οσοστό ικανο̟οίησης της τάξης 

του 78,1%. «Λίγο» δήλωσε το 14,1% και «καθόλου» το 7,8%.  

Πιο αυστηροί φαίνονται οι µετα̟τυχιακοί φοιτητές. Η ̟λειοψηφία 

δηλώνει «αρκετά» (38,2%) και «̟ολύ» ευχαριστηµένη (20,6%). «Πάρα ̟ολύ» 

ε̟έλεξε µόνο το 5,8%. Αρκετά σηµαντικό ̟οσοστό ε̟έλεξε το «λίγο» (23,6%) 

και το «καθόλου» (11,8%). 

Καλύτερες είναι οι εκτιµήσεις των µελών ∆ΕΠ για την ε̟άρκεια σε 

βιβλία. Ποσοστό 57,1% είναι «αρκετά» ευχαριστηµένο, το 14,3% «αρκετά», 

ενώ «̟άρα ̟ολύ» δήλωσε το 7,1%. Το 17,9% ε̟έλεξε το «λίγο» και µόλις το 

3,6% δήλωσε «καθόλου».    

Οι ∆ιοικητικοί Υ̟άλληλοι και οι «Άλλοι» δηλώνουν ευχαριστηµένοι σε 

συνολικό ̟οσοστό 93,3% και 100% αντίστοιχα. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

κανείς δεν ε̟έλεξε «καθόλου» και µόνο ένα 6,7% «λίγο». Ο ̟ίνακας 6 

α̟οτυ̟ώνει αναλυτικά τα δεδοµένα : 

 

Πίνακας 6 : Ε̟άρκεια Βιβλιοθήκης σε Βιβλία 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 7,8 14,1 37,5 18,8 21,8 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 11,8 23,6 38,2 20,6 5,8 

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ 3,6 17,9 57,1 14,3 7,1 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 0 6,7 26,6 46,6 20,1 

ΆΛΛΟ 0 0 55,6 33,4 11 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 6,7 15,3 41,3 22 14,7 

 

Συνακόλουθα, α̟ό τον ̟αρα̟άνω ̟ίνακα γίνεται φανερό ότι το 78% 

των χρηστών ̟ιστεύει ότι η Βιβλιοθήκη ̟ροσφέρει ε̟αρκή βιβλία για τις 

σ̟ουδές και τις έρευνές τους. Τα δεδοµένα αυτά α̟οτυ̟ώνονται στο Γράφηµα 

6 ως εξής : 
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6. Ε̟άρκεια Βιβλιοθήκης σε Περιοδικά  

Αναφορικά µε το Υλικό της Βιβλιοθήκης οι χρήστες ρωτήθηκαν και για 

την ε̟άρκειά της σε Περιοδικά. Οι φοιτητές δήλωσαν σε ̟οσοστό 34,4% 

«αρκετά» ευχαριστηµένοι, ενώ «̟ολύ» και «̟άρα ̟ολύ» ε̟έλεξαν αντίστοιχα 

το 20,3% και το 18,8% δηµιουργώντας ένα συνολικό ̟οσοστό ικανο̟οίησης 

της τάξης του 73,5%. «Λίγο» δήλωσε το 14,1% και «καθόλου» το 12,4%.  

Ισορρο̟ηµένες εµφανίζονται οι εκτιµήσεις των µετα̟τυχιακών 

φοιτητών. Τα µεγαλύτερα ̟οσοστά συγκεντρώνουν οι ε̟ιλογές «αρκετά» 

(35,3%) και «λίγο» (32,4%). «Πολύ» ευχαριστηµένο είναι το 14,7%, ενώ α̟ό 

8,8% έλαβαν οι ε̟ιλογές «̟άρα ̟ολύ» και «καθόλου».  

Ανάλογες είναι οι εκτιµήσεις και των µελών ∆ΕΠ. Ποσοστό 39,3% είναι 

«αρκετά» ευχαριστηµένο, το 14,7% «̟ολύ», ενώ «̟άρα ̟ολύ» δήλωσε το 

10,7%. Το 25% ε̟έλεξε το «λίγο» και το 10,7% το «καθόλου».   

Οι ∆ιοικητικοί Υ̟άλληλοι και οι «Άλλοι» δηλώνουν α̟ό «αρκετά» έως 

«̟άρα ̟ολύ» ευχαριστηµένοι σε συνολικό ̟οσοστό 93,4% και 89,9% 

αντίστοιχα. Είναι χαρακτηριστικό ότι κανείς δεν ε̟έλεξε «καθόλου» και µόνο 

ένα 6,6% «λίγο». Τα δεδοµένα εµφανίζονται αναλυτικά στον ̟ίνακα 7 : 

 

Πίνακας 7 : Ε̟άρκεια Βιβλιοθήκης σε Περιοδικά 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 12,4 14,1 34,4 20,3 18,8 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 8,8 32,4 35,3 14,7 8,8 

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ 10,7 25 39,3 14,3 10,7 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 0 6,6 40 33,2 20,2 

ΆΛΛΟ 0 11,1 66,7 11,1 11,1 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 12,4 14,1 34,4 20,3 18,8 

 

Συνε̟ώς, α̟ό τον ̟αρα̟άνω ̟ίνακα γίνεται φανερό ότι το 73,5% των 

χρηστών ̟ιστεύει ότι η Βιβλιοθήκη ̟ροσφέρει ε̟αρκή ̟εριοδικά για τις 

σ̟ουδές και τις έρευνές τους. Τα δεδοµένα αυτά α̟οτυ̟ώνονται στο Γράφηµα 

7 ως εξής : 
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7. Ευκολία εύρεσης βιβλίων στα ράφια 

Η ερώτηση 9 του ερωτηµατολογίου αφορά στην ικανο̟οίηση των 

χρηστών α̟ό την ευκολία εύρεσης των βιβλίων στα ράφια. Οι φοιτητές 

δήλωσαν σε ̟οσοστό 32,7% «αρκετά» ευχαριστηµένοι, ενώ «̟ολύ» και «̟άρα 

̟ολύ» ε̟έλεξαν αντίστοιχα το 25% και το 14,1%. Συνε̟ώς το συνολικό 

̟οσοστό ικανο̟οίησης φτάνει το 71,8%. «Λίγο» και «καθόλου» ε̟έλεξε το 

14,1%. 

Αρκετά θετικές εµφανίζονται οι εκτιµήσεις των µετα̟τυχιακών 

φοιτητών. Τα µεγαλύτερα ̟οσοστά συγκεντρώνουν οι ε̟ιλογές «αρκετά» 

(35,3%) και «̟ολύ» (29,5%). «Πάρα ̟ολύ» ευχαριστηµένο είναι το 14,7%, ενώ 

14,7% δήλωσε «καθόλου» και 5,8% «λίγο».  

Θετικές είναι οι εκτιµήσεις και των µελών ∆ΕΠ. Ποσοστό 32,1% είναι 

«̟ολύ» ευχαριστηµένο και α̟ό 25% «αρκετά» και «̟άρα ̟ολύ». Το 7,2% 

ε̟έλεξε το «λίγο» και το 10,7% δήλωσε «καθόλου».   

Οι ∆ιοικητικοί Υ̟άλληλοι και οι «Άλλοι» δηλώνουν α̟ό «αρκετά» έως 

«̟άρα ̟ολύ» ευχαριστηµένοι σε συνολικό ̟οσοστό 100%. Κανείς δεν ε̟έλεξε 

«καθόλου» ή «λίγο». Ο ̟ίνακας 8 ̟αρουσιάζει αναλυτικά τα δεδοµένα ανά 

κατηγορία : 

 

Πίνακας 8 : Ευκολία εύρεσης βιβλίων στα ράφια 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 14,1 14,1 32,7 25 14,1 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 14,7 5,8 35,3 29,5 14,7 

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ 10,7 7,2 25 32,1 25 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 0 0 46,7 20,1 33,2 

ΆΛΛΟ 0 0 66,7 22,2 11,1 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 11,3 8,7 35,3 26,7 18 

 

Ε̟οµένως, α̟ό τον ̟αρα̟άνω ̟ίνακα γίνεται φανερό ότι το 80% των 

χρηστών ̟ιστεύει ότι είναι εύκολη η αναζήτηση βιβλίων στα ράφια της 

Βιβλιοθήκης. Τα δεδοµένα αυτά α̟οτυ̟ώνονται στο Γράφηµα 8 ως εξής : 
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8. Ηλεκτρονικό υλικό της Βιβλιοθήκης 

Η ερώτηση 10 εξετάζει την ικανο̟οίηση των χρηστών α̟ό το 

Ηλεκτρονικό Υλικό της Βιβλιοθήκης, ό̟ως είναι οι Βάσεις ∆εδοµένων και οι 

Ηλεκτρονικές Πηγές. Οι φοιτητές δήλωσαν σε ̟οσοστό 34,3% «αρκετά» 

ευχαριστηµένοι, ενώ «̟ολύ» και «̟άρα ̟ολύ» ε̟έλεξαν αντίστοιχα το 26,5% 

και το 11%. «Λίγο» και «καθόλου» ε̟έλεξαν αντίστοιχα α̟ό 14,1%. 

Οι µετα̟τυχιακοί φοιτητές α̟άντησαν ̟ερισσότερο «αρκετά» (35,3%), 

«λίγο» (23,6%) και «̟ολύ» (20,6%). «Πάρα ̟ολύ» ευχαριστηµένο δήλωσε το 

17,7%, ενώ µόλις το 2,8% «καθόλου».  

Θετικές ήταν οι εκτιµήσεις των µελών ∆ΕΠ για την ευκολία εύρεσης των 

βιβλίων στα ράφια. Ποσοστό 35,7% ̟αρουσιάζεται «αρκετά» ευχαριστηµένο, 

25% «̟ολύ» και 17,8 «̟άρα ̟ολύ». Το 14,3% ε̟έλεξε το «λίγο» και το 7,2% 

δήλωσε «καθόλου».   

Οι ∆ιοικητικοί Υ̟άλληλοι και οι «Άλλοι» δηλώνουν α̟ό «αρκετά» έως 

«̟άρα ̟ολύ» ευχαριστηµένοι σε συνολικό ̟οσοστό 93,4% και 89,9% 

αντίστοιχα. Κανείς δεν ε̟έλεξε «καθόλου» και µόλις 6,6% και 11,1 το «λίγο». 

Τα δεδοµένα εµφανίζονται αναλυτικά στον ̟ίνακα 9 : 

 

Πίνακας 9 : Ηλεκτρονικό υλικό της Βιβλιοθήκης 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 14,1 14,1 34,3 26,5 11 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 2,8 23,6 35,3 20,6 17,7 

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ 7,2 14,3 35,7 25 17,8 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 0 6,6 40,1 20,1 33,2 

ΆΛΛΟ 0 11,1 33,4 11,1 44,4 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 8 15,3 35,4 23,3 18 

 

Συµ̟ερασµατικά, στον ̟αρα̟άνω ̟ίνακα εµφανίζεται µια γενική 

ικανο̟οίηση της τάξης του 77,7% σχετικά µε το Ηλεκτρονικό Υλικό της 

Βιβλιοθήκης. Τα δεδοµένα αυτά α̟οτυ̟ώνονται στο Γράφηµα 8 ως εξής : 
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9. Ευκολία Χρήσης Ηλεκτρονικού Καταλόγου 

Η ε̟όµενη ερώτηση αφορά στην ικανο̟οίηση των χρηστών α̟ό την 

ευκολία χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταλόγου της Βιβλιοθήκης. Οι φοιτητές 

εµφανίζονται σε ̟οσοστό 39,2% «αρκετά» ευχαριστηµένοι, ενώ «̟ολύ» και 

«̟άρα ̟ολύ» ε̟έλεξαν αντίστοιχα το 26,5% και το 12,4% δηµιουργώντας ένα 

συνολικό ̟οσοστό ικανο̟οίησης της τάξης του 78,2%.  

Οι µετα̟τυχιακοί φοιτητές ̟αρουσιάζονται «αρκετά» (35,3%), «̟ολύ» 

(23,6%) και «̟άρα ̟ολύ» (20,6%) ευχαριστηµένοι. «Λίγο» ευχαριστηµένο 

δήλωσε το 17,7%, ενώ µόλις το 2,8% «καθόλου».  

Πολύ θετικές είναι οι εκτιµήσεις των µελών ∆ΕΠ. Ποσοστό 35,7% είναι 

«αρκετά» ευχαριστηµένο, 32,1% «̟άρα ̟ολύ» και 25% «̟ολύ» 

δηµιουργώντας ένα συνολικό ̟οσοστό ικανο̟οίησης 92,8%. 

Οι ∆ιοικητικοί Υ̟άλληλοι και οι «Άλλοι» δηλώνουν α̟ό «αρκετά» έως 

«̟άρα ̟ολύ» ευχαριστηµένοι σε συνολικό ̟οσοστό 100%. Κανείς δεν ε̟έλεξε 

«καθόλου» ή το «λίγο». Ο ̟ίνακας 10 α̟οτυ̟ώνει αναλυτικά τα δεδοµένα : 

 

Πίνακας 10 : Ευκολία Χρήσης Ηλεκτρονικού Καταλόγου 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 9,4 12,4 39,2 26,6 12,4 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 2,8 17,7 35,3 23,6 20,6 

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ 0 7,2 35,7 25 32,1 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 0 0 26,7 40,1 33,2 

ΆΛΛΟ 0 0 33,4 33,3 33,3 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 4,7 10,7 36 27,3 21,3 

 

Συνακόλουθα, στον ̟αρα̟άνω ̟ίνακα εµφανίζεται µια γενική 

ικανο̟οίηση της τάξης του 84,6% σχετικά µε την ευκολία χρήσης του 

Ηλεκτρονικού Καταλόγου της Βιβλιοθήκης. Τα δεδοµένα αυτά 

α̟οτυ̟ώνονται στο Γράφηµα 10 ως εξής : 
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10. Όροι ∆ανεισµού 

Η ερώτηση 12 εξετάζει την ικανο̟οίηση των χρηστών α̟ό τους όρους 

δανεισµού της Βιβλιοθήκης. Οι φοιτητές είναι κατά 39,2% «αρκετά» 

ευχαριστηµένοι, ενώ «̟ολύ» και «̟άρα ̟ολύ» ε̟έλεξαν αντίστοιχα το 23,3% 

και το 14,1% δηµιουργώντας ένα συνολικό ̟οσοστό ικανο̟οίησης της τάξης 

του 76,6%.  

Οι µετα̟τυχιακοί φοιτητές ̟αρουσιάζονται «̟ολύ» «αρκετά», και 

«̟άρα ̟ολύ» ευχαριστηµένοι κατά 35,3%, 20,6% και 14,7% αντίστοιχα. 

«Λίγο» ευχαριστηµένο δήλωσε το 23,6%, ενώ µόλις το 5,8% «καθόλου».  

Μοιρασµένες είναι οι εκτιµήσεις των µελών ∆ΕΠ. Ποσοστό 28,6% είναι 

«̟ολύ» ευχαριστηµένο και 25% «αρκετά» και «̟άρα ̟ολύ» δηµιουργώντας 

ένα συνολικό ̟οσοστό ικανο̟οίησης 70,6%. Εντούτοις, ̟οσοστό 10,7% ε̟έλεξε 

και τις α̟αντήσεις «λίγο» και ««καθόλου»», γεγονός ̟ου ̟ιθανόν σχετίζεται 

µε την ε̟ιθυµία τους για µεγαλύτερη διάρκεια δανεισµού του υλικού της 

Βιβλιοθήκης. 

Οι ∆ιοικητικοί Υ̟άλληλοι δηλώνουν α̟ό «αρκετά» έως «̟άρα ̟ολύ» 

ευχαριστηµένοι κατά 93,5%, ενώ η κατηγορία «Άλλοι» σε ̟οσοστό 88,9%. Τα 

δεδοµένα εµφανίζονται αναλυτικά στον ̟ίνακα 11 : 

 

Πίνακας 11 : Όροι ∆ανεισµού 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 12,4 11 39,2 23,3 14,1 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 5,8 23,6 20,6 35,3 14,7 

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ 10,7 10,7 25 28,6 25 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 0 6,5 26,7 26,7 40,1 

ΆΛΛΟ 11,1 0 11,1 33,4 44,4 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 9,3 12,7 29,3 28 20,7 

 

Ε̟οµένως, στον ̟αρα̟άνω ̟ίνακα εµφανίζεται µια γενική ικανο̟οίηση 

της τάξης του 88% σχετικά µε τους όρους δανεισµού της Βιβλιοθήκης. Τα 

δεδοµένα αυτά α̟οτυ̟ώνονται στο Γράφηµα 11 ως εξής : 
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11. Α̟οτελεσµατικότητα Υ̟ηρεσίας ∆ανεισµού 

Η ε̟όµενη ερώτηση αφορά στην ικανο̟οίηση των χρηστών α̟ό την 

Α̟οτελεσµατικότητα της Υ̟ηρεσίας ∆ανεισµού της Βιβλιοθήκης. Οι φοιτητές 

είναι κατά 34,3% «αρκετά» ευχαριστηµένοι, ενώ «̟ολύ» και «̟άρα ̟ολύ» 

ε̟έλεξαν αντίστοιχα το 26,6% και το 15,6% δηµιουργώντας ένα συνολικό 

̟οσοστό ικανο̟οίησης της τάξης του 76,5%.  

Οι µετα̟τυχιακοί φοιτητές ε̟έλεξαν ̟ερισσότερο τις α̟αντήσεις «̟ολύ» 

(38,2%) και «̟άρα ̟ολύ» (20,6%). «Αρκετά» ευχαριστηµένο δήλωσε το 17,7%, 

ίδιο ̟οσοστό ε̟έλεξε και την α̟άντηση «λίγο», ενώ µόλις το 5,8% «καθόλου».  

Πολύ θετική είναι η εκτίµηση των µελών ∆ΕΠ. Ποσοστό 39,2% είναι 

«̟ολύ» ευχαριστηµένο και 25% «αρκετά» και «̟άρα ̟ολύ» δηµιουργώντας 

ένα συνολικό ̟οσοστό ικανο̟οίησης της τάξης του 89,2%.  

Οι ∆ιοικητικοί Υ̟άλληλοι δηλώνουν α̟ό «αρκετά» έως «̟άρα ̟ολύ» 

ευχαριστηµένοι κατά 79,9%, ενώ η κατηγορία «Άλλοι» σε ̟οσοστό 100%. Ο 

̟ίνακας 12 ̟αρουσιάζει αναλυτικά τα δεδοµένα : 

 

Πίνακας 12 : Α̟οτελεσµατικότητα Υ̟ηρεσίας ∆ανεισµού 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 4,7 18,8 34,3 26,6 15,6 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 5,8 17,7 17,7 38,2 20,6 

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ 3,6 7,2 25 39,2 25 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 0 20,1 13,3 46,5 20,1 

ΆΛΛΟ 0 0 33,4 22,2 44,4 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 4 15,3 26,7 33,3 20,7 

 

Άρα, στον ̟αρα̟άνω ̟ίνακα εµφανίζεται µια γενική ικανο̟οίηση της 

τάξης του 81,7% σχετικά µε την Α̟οτελεσµατικότητα της Υ̟ηρεσίας 

∆ανεισµού της Βιβλιοθήκης. Τα δεδοµένα αυτά α̟οτυ̟ώνονται στο Γράφηµα 

12 ως εξής : 



 

 

35 

ΓΡΑΦΗΜΑ 12: Α̟οτελεσµατικότητα Υ̟ηρεσίας ∆ανεισµού  

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ

ΆΛΛΟ

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Ποσοστό ε̟ί τοις 

%

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY

Βαθµός Ικανο̟οίησης

Α̟οτελεσµατικότητα Υ̟ηρεσίας ∆ανεισµού



12.  Περιβάλλον της Βιβλιοθήκης 

Η ερώτηση 14 αφορά στην ικανο̟οίηση των χρηστών α̟ό το 

̟εριβάλλον της Βιβλιοθήκης. Οι φοιτητές ̟αρουσιάζονται κατά 32,8% 

«αρκετά» ευχαριστηµένοι, ενώ «̟ολύ» και «̟άρα ̟ολύ» ε̟έλεξαν αντίστοιχα 

το 25% και το 31,2% δηµιουργώντας ένα συνολικό ̟οσοστό ικανο̟οίησης 

89%.  

Οι µετα̟τυχιακοί φοιτητές ε̟έλεξαν ̟ερισσότερο τις α̟αντήσεις 

«αρκετά» (41,2%), «̟ολύ» και «̟άρα ̟ολύ» (26,6%). Ελάχιστοι ε̟έλεξαν το 

«λίγο» ή το»καθόλου».  

Εξαιρετικά θετική είναι η εκτίµηση των µελών ∆ΕΠ. Ποσοστό 42,8% 

είναι «̟άρα ̟ολύ» ευχαριστηµένο και 28,6% «αρκετά» και «̟ολύ» 

δηµιουργώντας συνολικό ̟οσοστό ικανο̟οίησης 100%.  

Οι ∆ιοικητικοί Υ̟άλληλοι δηλώνουν α̟ό «αρκετά» έως «̟άρα ̟ολύ» 

ευχαριστηµένοι κατά 93,5%, ενώ η κατηγορία «Άλλοι» σε ̟οσοστό 100%. Τα 

δεδοµένα εµφανίζονται αναλυτικά στον ̟ίνακα 13: 

 

Πίνακας 13 : Περιβάλλον της Βιβλιοθήκης 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 1,6 9,4 32,8 25 31,2 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 2,8 2,8 41,2 26,6 26,6 

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ 0 0 28,6 28,6 42,8 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 0 6,5 20,1 33,3 40,1 

ΆΛΛΟ 0 0 22,2 22,2 55,6 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 1,3 5,3 32 26,7 34,7 

 

Συνακόλουθα, στον ̟αρα̟άνω ̟ίνακα εµφανίζεται µια γενική 

ικανο̟οίηση της τάξης του 94,4% σχετικά µε την ικανο̟οίηση α̟ό το 

̟εριβάλλον της Βιβλιοθήκης. Τα δεδοµένα αυτά α̟οτυ̟ώνονται στο 

Γράφηµα 13 ως εξής : 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 13: Περιβάλλον της Βιβλιοθήκης  
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13. Εξο̟λισµός Βιβλιοθήκης 

Η ε̟όµενη ερώτηση εξετάζει την ικανο̟οίηση των χρηστών α̟ό τον 

Εξο̟λισµό της Βιβλιοθήκης. Οι φοιτητές είναι κατά 34,4% «λίγο» 

ευχαριστηµένοι, ενώ «αρκετά», «̟ολύ» και «̟άρα ̟ολύ» ε̟έλεξε ίδιο ̟οσοστό 

(20,3%) δηµιουργώντας ένα συνολικό ̟οσοστό ικανο̟οίησης της τάξης του 

60,9%.  

Λιγότερο ευχαριστηµένοι εµφανίζονται οι µετα̟τυχιακοί φοιτητές, 

εφόσον ε̟έλεξαν ̟ερισσότερο τις α̟αντήσεις «λίγο» (26,6%), «αρκετά» 

και»καθόλου» (α̟ό 23,5%). «Πολύ» και «̟άρα ̟ολύ» ευχαριστηµένο δήλωσε 

το 14,7% και το 11,7% αντίστοιχα.  

Θετική είναι η εκτίµηση των µελών ∆ΕΠ. Ποσοστό 32,1% είναι «̟άρα 

̟ολύ» ευχαριστηµένο, 25% «αρκετά» και 21,4% «̟ολύ» δηµιουργώντας ένα 

συνολικό ̟οσοστό ικανο̟οίησης 78,5%.  

Οι ∆ιοικητικοί Υ̟άλληλοι δηλώνουν α̟ό «αρκετά» έως «̟άρα ̟ολύ» 

ευχαριστηµένοι κατά 87,7%, ενώ η κατηγορία «Άλλοι» σε ̟οσοστό 78,8%. Ο 

̟ίνακας 14 α̟οτυ̟ώνει αναλυτικά τα δεδοµένα : 

 

Πίνακας 14 : Εξο̟λισµός Βιβλιοθήκης 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 4,7 34,4 20,3 20,3 20,3 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 23,5 26,6 23,5 14,7 11,7 

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ 3,6 17,9 25 32,1 21,4 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 0 13,3 26,5 40,1 20,1 

ΆΛΛΟ 0 22,2 22,2 22,2 33,4 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 8 26,7 22,7 23,3 19,3 

 

Ε̟οµένως, στον ̟αρα̟άνω ̟ίνακα εµφανίζεται µια γενική ικανο̟οίηση 

της τάξης του 65,3% σχετικά µε την ικανο̟οίηση α̟ό τον Εξο̟λισµό της 

Βιβλιοθήκης σηµατοδοτώντας την ανάγκη για µεγαλύτερη ενίσχυσή του. Τα 

δεδοµένα αυτά α̟οτυ̟ώνονται στο Γράφηµα 14 ως εξής : 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 14: Εξο̟λισµός Βιβλιοθήκης  
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14. Ωράριο Λειτουργίας Βιβλιοθήκης 

Η ερώτηση 16 του ερωτηµατολογίου αφορά στην ικανο̟οίηση των 

χρηστών α̟ό το Ωράριο Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Οι φοιτητές είναι κατά 

28,1% «αρκετά» ευχαριστηµένοι, 25% «λίγο», 20,3% «̟ολύ» και 18,8% «̟άρα 

̟ολύ».  

Αρκετά ευχαριστηµένοι εµφανίζονται οι µετα̟τυχιακοί φοιτητές, ̟ου 

ε̟έλεξαν ̟ερισσότερο τις α̟αντήσεις «αρκετά» (29,4%), «̟ολύ» (26,4%), ενώ 

̟οσοστό 17,7% ε̟έλεξε το «̟άρα ̟ολύ» και το «λίγο».    

Α̟όλυτα θετική είναι η εκτίµηση των µελών ∆ΕΠ. Ποσοστό 39,3% είναι 

«̟ολύ» ευχαριστηµένο, 32,1% «̟ολύ» και 28,6% «αρκετά» δηµιουργώντας 

ένα συνολικό ̟οσοστό ικανο̟οίησης 100%.  

Οι ∆ιοικητικοί Υ̟άλληλοι και οι «Άλλοι» δηλώνουν α̟ό «αρκετά» έως 

«̟άρα ̟ολύ» ευχαριστηµένοι κατά 100%. Ο ̟ίνακας 15 α̟οτυ̟ώνει 

αναλυτικά τα δεδοµένα : 

 

Πίνακας 15 : Ωράριο Λειτουργίας Βιβλιοθήκης 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 7,8 25 28,1 20,3 18,8 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 8,8 17,7 29,4 26,4 17,7 

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ 0 0 28,6 39,3 32,1 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 0 0 26,6 26,6 46,8 

ΆΛΛΟ 0 0 33,3 33,3 33,4 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 5,3 14,6 28,7 26,7 24,7 

 

Συνε̟ώς, στον ̟αρα̟άνω ̟ίνακα εµφανίζεται µια γενική ικανο̟οίηση 

της τάξης του 81,1% σχετικά µε το  Ωράριο Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Τα 

δεδοµένα αυτά α̟οτυ̟ώνονται στο Γράφηµα 15 ως εξής : 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 15: Ωράριο Λειτουργίας Βιβλιοθήκης  
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15. Σεµινάρια Χρηστών Βιβλιοθήκης 

Η ε̟όµενη ερώτηση αφορά στην ικανο̟οίηση των χρηστών α̟ό τα 

Σεµινάρια Χρηστών της Βιβλιοθήκης. Τα υψηλά ̟οσοστά της α̟άντησης 

«καµία α̟άντηση» σε όλες τις κατηγορίες χρηστών φανερώνουν ότι οι 

̟ερισσότεροι δεν τα έχουν ̟αρακολουθήσει. Συγκεκριµένα οι φοιτητές, ̟αρά 

τις ηµέρες Βιβλιοθήκης ̟ου διοργανώνονται κάθε χρόνο ε̟έλεξαν το «καµία 

α̟άντηση» σε ̟οσοστό 50%. Οι υ̟όλοι̟οι δηλώνουν «αρκετά» κατά 15,6%, 

«̟ολύ» κατά 14,1% και «̟άρα ̟ολύ» ευχαριστηµένοι κατά 9,4%.  

Υψηλά ̟οσοστά του «καµία α̟άντηση» εντο̟ίζονται και στους 

µετα̟τυχιακούς φοιτητές (32,4%). Α̟ό 17,7% ε̟ελέγησαν οι α̟αντήσεις 

«λίγο» και  «αρκετά», ενώ α̟ό 11,7% το «̟ολύ» και το «̟άρα ̟ολύ». 

Παρα̟λήσια είναι τα δεδοµένα και για τα µέλη ∆ΕΠ. Ποσοστό 35,7% 

δεν τα έχει ̟αρακολουθήσει και ε̟έλεξε το «καµία α̟άντηση», 21,4% δηλώνει 

«αρκετά» ικανο̟οιηµένο, 17,8% «̟άρα ̟ολύ», αλλά και «λίγο» 

ικανο̟οιηµένο και 11,7 είναι «̟ολύ» ευχαριστηµένο.  

Πολύ υψηλά ̟οσοστά (46,8% και 44,4%) της α̟άντησης «καµία 

α̟άντηση» εµφανίζονται και τους ∆ιοικητικούς Υ̟αλλήλους και τους 

«Άλλους», οι ο̟οίοι, ωστόσο, δεν ε̟έλεξαν τις κατηγορίες «καθόλου» και 

«λίγο». Συνακόλουθα, όσοι ̟αρακολούθησαν τα σεµινάρια έµειναν α̟ό 

«αρκετά» έως «̟άρα ̟ολύ» ευχαριστηµένοι. Τα δεδοµένα εµφανίζονται 

αναλυτικά στον ̟ίνακα 16 : 

 

Πίνακας 16 : Σεµινάρια Χρηστών Βιβλιοθήκης 

 
ΚΑΜΙΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ 

 

ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 50 3,1 7,8 15,6 14,1 9,4 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 32,4 8,8 17,7 17,7 11,7 11,7 

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ 35,7 7,2 7,2 21,4 10,7 17,8 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 46,8 0 0 20,1 13 20,1 

ΆΛΛΟ 44,4 0 0 33,4 11,1 11,1 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 42,7 4,7 8,7 18,7 12,6 12,6 

 

Άρα, στον ̟αρα̟άνω ̟ίνακα εµφανίζεται ̟ολύ υψηλό το ̟οσοστό της 

κατηγορίας «καµία α̟άντηση», γεγονός ̟ου φανερώνει ότι µεγάλο τµήµα 
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των χρηστών δεν ̟αρακολουθεί τα σεµινάρια µε α̟οτέλεσµα να µην µ̟ορεί 

να εκφέρει γνώµη γι’  αυτά. Τα δεδοµένα αυτά α̟οτυ̟ώνονται στο Γράφηµα 

16 ως εξής : 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 16: Σεµινάρια Χρηστών Βιβλιοθήκης 
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16. Ταχύτητα και α̟οτελεσµατικότητα Προσω̟ικού 

Η ε̟όµενη ερώτηση αφορά στην ικανο̟οίηση των χρηστών α̟ό την 

ταχύτητα και την α̟οτελεσµατικότητα του Προσω̟ικού της Βιβλιοθήκης. Οι 

φοιτητές είναι κατά 32,8% «̟άρα ̟ολύ» και «αρκετά» ευχαριστηµένοι, 23,3% 

«̟ολύ» δηµιουργώντας ένα ̟οσοστό γενικής ικανο̟οίησης «λίγο» κάτω α̟ό 

το 90%.  

Αρκετά (41,2%), «̟ολύ» (23,5%) και «̟άρα ̟ολύ» (26,6%) 

ευχαριστηµένοι εµφανίζονται οι µετα̟τυχιακοί σε συνολικό ̟οσοστό 91,3%. 

Πολύ θετική είναι η εκτίµηση των µελών ∆ΕΠ. Ποσοστό 42,8% είναι 

«̟άρα ̟ολύ» ευχαριστηµένο, 28,6% «̟ολύ» και «αρκετά» ικανο̟οιηµένο 

δηµιουργώντας ένα συνολικό ̟οσοστό ικανο̟οίησης 100%.  

Οι ∆ιοικητικοί Υ̟άλληλοι και οι «Άλλοι» δηλώνουν α̟ό «αρκετά» έως 

«̟άρα ̟ολύ» ευχαριστηµένοι κατά 93,5% και 100% αντίστοιχα. Τα δεδοµένα 

εµφανίζονται αναλυτικά στον ̟ίνακα 17: 

 

Πίνακας 17 : Ταχύτητα και α̟οτελεσµατικότητα Προσω̟ικού 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 1,6 9,5 32,8 23,3 32,8 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 5,8 2,9 41,2 23,5 26,6 

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ 0 0 28,6 28,6 42,8 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 0 6,5 20,1 33,3 40,1 

ΆΛΛΟ 0 0 22,2 22,2 55,6 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2 5,3 32 26 34,7 

 

Συνακόλουθα, στον ̟αρα̟άνω ̟ίνακα εµφανίζεται µια γενική 

ικανο̟οίηση της τάξης του 92,7% σχετικά µε την ταχύτητα και την 

α̟οτελεσµατικότητα του Προσω̟ικού της Βιβλιοθήκης. Τα δεδοµένα αυτά 

εµφανίζονται στο Γράφηµα 17 ως εξής : 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 17: Ταχύτητα και α̟οτελεσµατικότητα Προσω̟ικού  
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17. Ευγένεια Προσω̟ικού 

Η ερώτηση 20 αφορά στην ικανο̟οίηση των χρηστών α̟ό την ευγένεια 

του Προσω̟ικού της Βιβλιοθήκης. Οι φοιτητές είναι κατά 35,9% «̟άρα ̟ολύ» 

και κατά 29,8 «αρκετά» ευχαριστηµένοι. Το 23,4% δήλωσε «̟ολύ» 

ευχαριστηµένο και µόλις το 10,9% «λίγο».  

Οι µετα̟τυχιακοί δήλωσαν «̟άρα ̟ολύ» ευχαριστηµένοι σε ̟οσοστό 

32,3%, ενώ «αρκετά» και «̟ολύ» ικανο̟οιηµένοι κατά 26,6% και 20,6% 

αντίστοιχα. 

Πολύ θετική είναι η εκτίµηση των µελών ∆ΕΠ. Ποσοστό 67,8% είναι 

«̟άρα ̟ολύ» ευχαριστηµένο, 14,3% «̟ολύ» και 7,2% «αρκετά».  

Οι ∆ιοικητικοί Υ̟άλληλοι και οι «Άλλοι» δηλώνουν α̟ό «αρκετά» έως 

«̟άρα ̟ολύ» ευχαριστηµένοι κατά 87,8% και 88,9% αντίστοιχα. Ο ̟ίνακας 18 

α̟οτυ̟ώνει αναλυτικά τα δεδοµένα : 

 

Πίνακας 18 : Ευγένεια Προσω̟ικού 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 0 10,9 29,8 23,4 35,9 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 5,8 14,7 26,6 20,6 32,3 

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ 0 10,7 7,2 14,3 67,8 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 0 13,3 20,1 26,6 40 

ΆΛΛΟ 0 11,1 11,1 33,3 44,5 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 1,3 12 22,7 22 42 

 

Ε̟οµένως, στον ̟αρα̟άνω ̟ίνακα εµφανίζεται µια γενική ικανο̟οίηση 

της τάξης του 87,7% σχετικά µε την ευγένεια του Προσω̟ικού της 

Βιβλιοθήκης. Τα δεδοµένα αυτά εµφανίζονται στο Γράφηµα 19 ως εξής : 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 18: Ευγένεια Προσω̟ικού  
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18. Ταχύτητα ε̟ανατο̟οθέτησης βιβλίων στα ράφια 

Η ε̟όµενη ερώτηση αφορά στην ικανο̟οίηση των χρηστών α̟ό την 

ταχύτητα ε̟ανατο̟οθέτησης βιβλίων στα ράφια της Βιβλιοθήκης. Οι φοιτητές 

δήλωσαν κατά 32,8% «αρκετά», κατά 26,6% «̟άρα ̟ολύ» ευχαριστηµένοι και 

κατά 23,4 «αρκετά» ευχαριστηµένοι.   

Οι µετα̟τυχιακοί εµφανίζονται «αρκετά» ευχαριστηµένοι σε ̟οσοστό 

41,2%, ενώ «̟ολύ» και «̟άρα ̟ολύ» κατά 20,6% και 11,7% αντίστοιχα. 

Ιδιαίτερα θετική είναι η εκτίµηση των µελών ∆ΕΠ. Ποσοστό 39,3% 

δήλωσε «αρκετά» ευχαριστηµένο, 32,1% «̟ολύ» και 28,6% «̟άρα ̟ολύ».  

Οι ∆ιοικητικοί Υ̟άλληλοι και οι «Άλλοι» δηλώνουν α̟ό «αρκετά» έως 

«̟άρα ̟ολύ» ευχαριστηµένοι κατά 93,5% και 100% αντίστοιχα. Τα δεδοµένα 

εµφανίζονται αναλυτικά στον ̟ίνακα 19 : 

 

Πίνακας 19 : Ταχύτητα ε̟ανατο̟οθέτησης βιβλίων στα ράφια 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 1,6 15,6 32,8 23,4 26,6 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 14,7 11,8 41,2 20,6 11,7 

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ 0 0 39,3 32,1 28,6 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 0 6,5 33,3 33,3 26,9 

ΆΛΛΟ 0 0 22,2 44,4 33,4 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 4 10 35,3 26,7 24 

 

Συνακόλουθα, στον ̟αρα̟άνω ̟ίνακα εµφανίζεται µια γενική 

ικανο̟οίηση της τάξης του 86% σχετικά µε την ταχύτητα ε̟ανατο̟οθέτησης 

των βιβλίων στα ράφια της Βιβλιοθήκης. Τα δεδοµένα αυτά εµφανίζονται στο 

Γράφηµα 20 ως εξής : 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 19: Ταχύτητα ε̟ανατο̟οθέτησης βιβλίων στα ράφια  
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19. Χώρος εκτόνωσης αναγνωστών 

Η ερώτηση 18 αφορά στην ικανο̟οίηση των χρηστών α̟ό το χώρο 

εκτόνωσης αναγνωστών (Κυλικείο) της Βιβλιοθήκης. Τα υψηλότερα ̟οσοστά 

έλαβαν οι α̟αντήσεις «αρκετά», «̟ολύ» και «̟άρα ̟ολύ» µε 28,1%, 21,9% και 

18,7% αντίστοιχα. 18,7% δήλωσαν και το «λίγο». Το 6,3% του «καµία 

α̟άντηση» φανερώνει ̟ως ορισµένοι φοιτητές δεν έχουν ε̟ισκεφτεί ακόµη το 

χώρο του κυλικείου.   

Υψηλότερα ̟οσοστά του «καµία α̟άντηση» εντο̟ίζονται και στους 

µετα̟τυχιακούς φοιτητές (11,7%). Αρκετοί ε̟έλεξαν τις α̟αντήσεις «αρκετά» 

(29,4%), «̟ολύ» (20,7%) και «̟άρα ̟ολύ» µε 17,7%, ενώ το 11,7% και 8,8% 

δήλωσαν «λίγο» και «καθόλου» αντίστοιχα.   

Σαφώς υψηλότερα είναι τα ̟οσοστά του «καµία α̟άντηση» για τα µέλη 

∆ΕΠ. Ποσοστό 42,9% δεν εκφέρει ά̟οψη για το κυλικείο, 17,8% εµφανίζεται 

«αρκετά» ή και «̟άρα ̟ολύ» ικανο̟οιηµένο, 10,7% «καθόλου», 7,2% «λίγο» 

και 3,6% «̟ολύ».  

Υψηλά (46,8% και 44,4%) είναι τα ̟οσοστά του «καµία α̟άντηση» και 

στους ∆ιοικητικούς Υ̟αλλήλους και τους «Άλλους», οι ο̟οίοι, ωστόσο, δεν 

ε̟έλεξαν τις κατηγορίες «καθόλου» και «λίγο». Συνακόλουθα, όσοι 

χρησιµο̟οιούν το κυλικείο έµειναν α̟ό «αρκετά» έως «̟άρα ̟ολύ» 

ευχαριστηµένοι. Ο ̟ίνακας 20 α̟οτυ̟ώνει αναλυτικά τα δεδοµένα : 

 

Πίνακας 20 : Χώρος εκτόνωσης αναγνωστών 

 ∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 6,3 6,3 18,7 28,1 21,9 18,7 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 11,7 8,8 11,7 29,4 20,7 17,7 

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ 42,9 10,7 7,2 17,8 3,6 17,8 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 20 0 0 20 20 40 

ΆΛΛΟ 55,6 0 0 11,1 22,2 11,1 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 18,7 6,7 12 24,6 18 20 

 

Συνακόλουθα, στον ̟αρα̟άνω ̟ίνακα το ̟οσοστό ικανο̟οίησης φτάνει 

στο 74,6%, ενώ σηµαντικό είναι το 18,7% όσων δεν εκφέρουν γνώµη για το 

κυλικείο, ̟ιθανότατα ε̟ειδή δεν το έχουν ε̟ισκεφθεί. Τα δεδοµένα αυτά 

α̟οτυ̟ώνονται στο Γράφηµα 20 ως εξής : 



ΓΡΑΦΗΜΑ 20: Χώρος εκτόνωσης αναγνωστών  
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∆. Συµβολή της Βιβλιοθήκης  

1. Συµβολή Βιβλιοθήκης στη µελέτη 

Η ερώτηση 22 αφορά στο βαθµό ̟ου συµβάλλει η βιβλιοθήκη στη µελέτη 

των χρηστών της Βιβλιοθήκης. Οι φοιτητές δήλωσαν κατά 39,1% «αρκετά», 

κατά 21,9% «̟ολύ» και κατά 21,9% «̟ολύ».   

Οι µετα̟τυχιακοί θεωρούν ότι η Βιβλιοθήκη συµβάλλει στη µελέτη τους 

«αρκετά» κατά 38,2%, «̟άρα ̟ολύ» κατά 20,6% και «̟ολύ» σε ̟οσοστό 

17,7%,. 

Ιδιαίτερα θετική είναι η εκτίµηση των µελών ∆ΕΠ. Ποσοστό 35,7% 

ε̟έλεξε «̟άρα ̟ολύ» και α̟ό 25% «αρκετά» και «̟ολύ».  

Οι ∆ιοικητικοί Υ̟άλληλοι και οι «Άλλοι» δηλώνουν ότι η Βιβλιοθήκη 

συµβάλλει στη µελέτη τους α̟ό «αρκετά» έως «̟άρα ̟ολύ» κατά 100% και 

88,9% αντίστοιχα. Ο ̟ίνακας 21 α̟οτυ̟ώνει αναλυτικά τα δεδοµένα : 

 

Πίνακας 21 : Συµβολή Βιβλιοθήκης στη µελέτη 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 3,1 15,6 39,1 21,9 20,3 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 8,8 14,7 38,2 17,7 20,6 

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ 3,6 10,7 25 25 35,7 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 0 0 46,6 26,7 26,7 

ΆΛΛΟ 0 11,1 22,2 33,3 33,4 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 4 12,7 36 22,7 24,6 

 

Συνακόλουθα, στον ̟αρα̟άνω ̟ίνακα α̟οτυ̟ώνεται η ά̟οψη ότι η 

Βιβλιοθήκη συµβάλλει σηµαντικά στη µελέτη των χρηστών σε ̟οσοστό 83,3%. 

Τα δεδοµένα αυτά εµφανίζονται στο Γράφηµα 21 ως εξής : 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 21: Συµβολή Βιβλιοθήκης στη µελέτη  
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2. Συµβολή Βιβλιοθήκης στην έρευνα 

Η ερώτηση 23 αφορά στο βαθµό ̟ου συµβάλλει η βιβλιοθήκη στην 

έρευνα των χρηστών της Βιβλιοθήκης. Οι φοιτητές δήλωσαν κατά 39,1% 

«αρκετά», 28,1% «̟ολύ» και 20,3% «̟ολύ».   

Οι µετα̟τυχιακοί θεωρούν ότι η Βιβλιοθήκη συµβάλλει στη µελέτη τους 

«αρκετά» κατά 35,3%, «̟άρα ̟ολύ» και «̟ολύ» κατά 23,5% και µόλις 11,9% 

«λίγο». 

Ιδιαίτερα θετική είναι η εκτίµηση των µελών ∆ΕΠ. Ποσοστό 46,4% 

ε̟έλεξε «̟άρα ̟ολύ», 25% «̟ολύ» και 14,3% «̟ολύ».  

Οι ∆ιοικητικοί Υ̟άλληλοι και οι «Άλλοι» δηλώνουν ότι η Βιβλιοθήκη 

συµβάλλει στην έρευνά τους α̟ό «αρκετά» έως «̟άρα ̟ολύ» κατά 93,5% και 

88,9% αντίστοιχα. Ο ̟ίνακας 22 α̟οτυ̟ώνει αναλυτικά τα δεδοµένα : 

 

Πίνακας 22 : Συµβολή Βιβλιοθήκης στην έρευνα 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛY ΠΑΡΑ ΠΟΛY 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 1,6 10,9 39,1 28,1 20,3 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 5,8 11,9 35,3 23,5 23,5 

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ 3,6 10,7 14,3 25 46,4 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 0 6,5 33,4 13,4 46,7 

ΆΛΛΟ 0 11,1 22,2 44,5 22,2 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2,7 10,7 32 26 28,6 

 

Συνε̟ώς, στον ̟αρα̟άνω ̟ίνακα α̟οτυ̟ώνεται η ά̟οψη ότι η 

Βιβλιοθήκη συµβάλλει σηµαντικά στην έρευνα των χρηστών σε ̟οσοστό 

86,6%. Τα δεδοµένα αυτά εµφανίζονται στο Γράφηµα 21 ως εξής : 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 22: Συµβολή Βιβλιοθήκης στην έρευνα  
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Ε. Τοµείς Βελτίωσης και Σχόλια 

1. Τοµείς της Βιβλιοθήκης ̟ου ε̟ιδέχονται µεγαλύτερη Βελτίωση  

Οι χρήστες κλήθηκαν να εντο̟ίσουν τους τοµείς στους ο̟οίους η 

Βιβλιοθήκη χρειάζεται µεγαλύτερη βελτίωση.  

Οι φοιτητές θεώρησαν ότι µεγαλύτερη βελτίωση α̟αιτείται στον 

εξο̟λισµό και τις συλλογές βιβλίων και ̟εριοδικών. Ε̟ίσης, ό̟ως όλες οι 

κατηγορίες, ζήτησαν διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. 

Ανάλογες είναι οι ̟αρατηρήσεις των µετα̟τυχιακών φοιτητών και των µελών 

∆ΕΠ, αλλά µε ακόµη υψηλότερα ̟οσοστά. Οι ∆ιοικητικοί εντο̟ίζουν τη 

µεγαλύτερη ανε̟άρκεια στα ̟εριοδικά και η κατηγορία «Άλλοι» εξίσου στους 

τοµείς ̟ου ̟ροαναφέρθηκαν. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται αναλυτικά 

στον ακόλουθο Πίνακα : 

 

Πίνακας 23 : Τοµείς βελτίωσης της Βιβλιοθήκης 

ΤΟΜΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΜΕΛΗ ∆ΕΠ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΆΛΛΟ 

ΒΙΒΛΙΑ 37,5 58,8 46,4 20 33,4 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ 28,1 70,6 75 40 33,4 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 40,6 41,2 25 20 33,4 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 17,2 32,4 35,7 26,7 33,4 

ΚΤΙΡΙΟ 10,9 11,8 7,1 6,5 0 
ΩΡΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 37,5 35,3 25 26,7 33,4 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 15,6 17,7 7,1 6,5 0 

∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ 7,8 5,8 7,1 6,5 0 

 

Τα ̟αρα̟άνω δεδοµένα α̟οτυ̟ώνονται σχεδιαγραµµατικά στο 

Γράφηµα 23 : 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 23: Τοµείς βελτίωσης της Βιβλιοθήκης 
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2. Σχόλια Χρηστών 

Αναφορικά µε τα σχόλια των χρηστών τα ̟ερισσότερα αφορούν στη 

βελτίωση των συλλογών, τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας της 

Βιβλιοθήκης, την ανανέωση του εξο̟λισµού (̟.χ. νέα τερµατικά). Ορισµένοι 

χρήστες ζήτησαν την εξειδίκευση των υ̟αλλήλων της βιβλιοθήκης κατά 

τοµείς ή ε̟ιστήµες, άλλοι να υ̟άρχει µεγαλύτερη ησυχία στους χώρους 

ανάγνωσης και ορισµένοι να ε̟ιστρέφονται τα βιβλία ̟ου δανείζονται τα 

µέλη ∆ΕΠ εγκαίρως και να ε̟ιβάλλονται ̟οινές για µεγάλες καθυστερήσεις. 

Τέλος, ε̟ισηµάνθηκε η ανάγκη να καταγράφονται στο σύστηµα ταχύτερα τα 

νέα βιβλία, ώστε να είναι νωρίτερα διαθέσιµα για τους χρήστες, και να 

ε̟ιταχυνθεί η διαδικασία ε̟ανατο̟οθέτησης των βιβλίων στα ράφια. 
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Συµ̟εράσµατα  

Η Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανο̟οίησης Χρηστών ̟ου εφαρµόστηκε 

̟ιλοτικά στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανε̟ιστηµίου 

Ιωαννίνων α̟έδωσε χρήσιµα συµ̟εράσµατα για τις υ̟ηρεσίες της.  

Ένα σηµαντικό ̟οσοστό – ̟ερισσότερο α̟ό το 55% - των χρηστών της 

βιβλιοθήκης χρησιµο̟οιεί α̟ό «αρκετά» έως «̟άρα ̟ολύ» τα αναγνωστήρια. 

Το 88,6% του συνόλου δανείζεται βιβλία α̟ό τη Βιβλιοθήκη και συνολικά 

̟άνω α̟ό το 60% των χρηστών δηλώνει ότι κάνει χρήση της υ̟ηρεσίας αυτής 

α̟ό «αρκετά» έως «̟άρα ̟ολύ». Το 76,6% των χρηστών χρησιµο̟οιεί τον 

Ηλεκτρονικό Κατάλογο α̟ό «αρκετά» έως «̟άρα ̟ολύ». Εντούτοις, το 23,4% 

και το 15,6% των φοιτητών ε̟έλεξαν «λίγο» ή «καθόλου» δηµιουργώντας ένα 

̟οσοστό ελάχιστης χρήσης της τάξης του 39% ̟ου φανερώνει ότι αρκετοί 

φοιτητές δεν είναι εξοικειωµένοι µε τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταλόγου.  

Ανάλογα είναι τα στοιχεία για τη χρήση των Ηλεκτρονικών Πηγών, 

ό̟ου το 69,3% των χρηστών ε̟έλεξε τις α̟αντήσεις «αρκετά» έως «̟άρα 

̟ολύ». Ωστόσο, αρκετά υψηλό είναι το ̟οσοστό των φοιτητών ̟ου δεν έχει 

εξοικειωθεί µαζί τους, καθότι το 20,3% δήλωσε το «λίγο» και το 21,8% το 

«καθόλου», φτάνοντας το ̟οσοστό ελάχιστης χρήσης στο 42,1%. 

Αναφορικά µε την ικανο̟οίηση των χρηστών α̟ό την ε̟άρκεια της 

Βιβλιοθήκης σε Βιβλία και Περιοδικά, οι ̟ερισσότεροι χρήστες εµφανίζονται 

αρκετά ικανο̟οιηµένοι σηµειώνοντας, ωστόσο, την ανάγκη µεγαλύτερης 

βελτίωσης, ιδίως στον τοµέα των ̟εριοδικών. Το 80% των χρηστών ̟ιστεύει 

ότι είναι εύκολη η αναζήτηση βιβλίων στα ράφια της Βιβλιοθήκης, ενώ 

εµφανίζεται µια γενική ικανο̟οίηση της τάξης του 77,7% σχετικά µε το 

Ηλεκτρονικό της Υλικό. Το 84,6% θεωρεί εύκολη τη χρήση του Ηλεκτρονικού 

Καταλόγου. Ευχαριστηµένοι είναι οι ̟ερισσότεροι χρήστες και α̟ό τους 

Όρους ∆ανεισµού της Βιβλιοθήκης, αν και το 22% ε̟ιθυµεί βελτίωσή τους. Τα 

στατιστικά εµφανίζουν µια γενική ικανο̟οίηση της τάξης του 81,7% σχετικά 

µε την Α̟οτελεσµατικότητα της Υ̟ηρεσίας ∆ανεισµού της Βιβλιοθήκης, ενώ 

το ̟οσοστό αυτό φτάνει το 94,4% σχετικά µε την ικανο̟οίηση α̟ό το 

̟εριβάλλον της. Το 34,7% θεωρεί ότι ο εξο̟λισµός της Βιβλιοθήκης ̟ρέ̟ει να 
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βελτιωθεί σηµαντικά, ενώ η γενική ικανο̟οίηση για το Ωράριο Λειτουργίας 

είναι 81,1%.  

Το ̟ολύ υψηλό ̟οσοστό της κατηγορίας «καµία α̟άντηση» για τα 

σεµινάρια της Βιβλιοθήκης φανερώνει ότι µεγάλο τµήµα των χρηστών δεν τα 

̟αρακολουθεί και δεν µ̟ορεί να εκφέρει γνώµη γι’ αυτά. Συνακόλουθα, είναι 

αναγκαία η µεγαλύτερη δυνατή ̟ροώθησή τους, ̟ροκειµένου για την 

ταχύτερη και α̟οτελεσµατικότερη εξοικείωση των χρηστών µε τις υ̟ηρεσίες 

της Βιβλιοθήκης. Ωστόσο, η συντρι̟τική ̟λειοψηφία των χρηστών ̟ου έχουν 

̟αρακολουθήσει τα σεµινάρια δηλώνει α̟ό «αρκετά» έως «̟άρα ̟ολύ» 

ευχαριστηµένη.  

Αναφορικά µε την ταχύτητα και την α̟οτελεσµατικότητα του 

Προσω̟ικού εµφανίζεται µια γενική ικανο̟οίηση της τάξης του 92,7%, ενώ το 

̟οσοστό αυτό φτάνει στο 87,7% σχετικά µε την ευγένειά του. Παράλληλα, το 

86% των χρηστών δηλώνει ικανο̟οιηµένο µε την ταχύτητα 

ε̟ανατο̟οθέτησης των βιβλίων στα ράφια. 

Το 18,7% των χρηστών ε̟έλεξε «καµία α̟άντηση» για το Χώρο 

εκτόνωσης αναγνωστών της Βιβλιοθήκης ̟ιθανότατα ε̟ειδή δεν το έχουν 

ε̟ισκεφθεί. Εντούτοις, το ̟οσοστό ικανο̟οίησης φτάνει στο 74,6% για τους 

αναγνώστες ̟ου το έχουν ε̟ισκεφτεί. 

Σχετικά µε τη συµβολή της Βιβλιοθήκης στη µελέτη και την έρευνα των 

χρηστών το 83,3% θεωρεί ότι συµβάλλει σηµαντικά στη µελέτη του και το 

86,6% στην έρευνά του.  

Τέλος, οι χρήστες εντό̟ισαν τον εξο̟λισµό, τις συλλογές βιβλίων και 

̟εριοδικών, καθώς και το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ως τους τοµείς 

̟ου χρειάζονται µεγαλύτερη βελτίωση.  

 

 
 
 
 
 
 

 


