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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σίηινο 

     Οη ειιεληθέο δεκφζηεο βηβιηνζήθεο ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ : εθαξκνγέο ςεθηαθψλ 

ηερλνινγηψλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηνπο ζηξαηεγηθήο 

γηα ηελ πξνψζεζε ησλ δξάζεσλ θαη ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ : κειέηε 

πνιηηηζηηθνχ κάξθεηηλγθ θαη   πνιηηηζηηθήο επηθνηλσλίαο. 

 

Πεξίιεςε 

 

Γηεξεπλάηαη ε επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή ζαξάληα ειιεληθψλ δεκφζησλ 

βηβιηνζεθψλ δηακέζνπ ηεο επηζεψξεζεο επρξεζηίαο ησλ θαλφλσλ ζρεδίαζεο θαη 

νδεγηψλ θαηαζθεπήο ησλ δηθηπαθψλ ηνπο ηφπσλ σο πξνο ην πεξηερφκελν, ηε γιψζζα, ηε 

δνκή, ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινήγεζε θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα. Υξεζηκνπνηνχληαη ηα 

πξφηππα Minimum Standards for Rhode Island Public Libraries, Research-Based and 

web design usability guidelines θαη νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα  ηε δεκηνπξγία 

πνηνηηθψλ ηζηνηφπσλ ηεο International Federation of Libraries Associations 

Απνηειείηαη απφ ηέζζεξα θεθάιαηα. ην πξψην παξνπζηάδεηαη ην ζέκα, ε 

κεζνδνινγία θαη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο. ην δεχηεξν ηα κνληέια κάξθεηηλγθ πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ ηηο δεκφζηεο βηβιηνζήθεο θαη νη λέεο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, 

νη κέζνδνη επρξεζηίαο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηεο επηζεψξεζεο επρξεζηίαο. ην ηξίην 

θεθάιαην αλαιχεηαη ε δηαδηθαζία επηζεψξεζεο ζρεδηαζηηθψλ πξνηχπσλ θαη θαλφλσλ θαη 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θαζψο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο 

ηζηνηφπσλ. Σν ηειεπηαίν θεθάιαην πεξηέρεη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο  βάζεη 

ησλ απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ επρξεζηία ησλ ηζηφηνπσλ, ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο 

δπλαηφηεηεο θαη ηα πνηνηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.. 
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ABSTRACT  

The Greek public libraries in the digital environment: applications of digital 

technologies in designing and implementing communication strategies to promote actions 

and improve the services they provide: a study of cultural marketing and cultural 

communications. 

Summary 

Investigates the communication strategy forty Greek public libraries through the 

inspection usability standards and design guidelines  of their websites as to content, 

language, structure, design, navigation and accessibility. Use Standards Minimum 

Standards for Rhode Island Public Libraries, Research-Based and web design usability 

and contains guidelines for designing user-friendly site from International Federation of 

Libraries Associations  

It consists of four chapters. The first chapter presented, the methodology and 

purpose of the investigation. The second marketing models implemented by public 

libraries and new technologies they use, usability methods and criteria of usability 

inspection. The third chapter deals with the inspection process design standards and rules 

and presents the results and alternative forms of websites evaluation. The last chapter 

contains conclusions and recommendations based on results on the usability of websites, 

communication capabilities and their qualitative characteristics. 
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1.1.Πξνζδηνξηζκφο δεηήκαηνο δηεξεχλεζεο 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εμεηάδεη  ηελ επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή ζαξάληα 

ειιεληθψλ δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο κάξθεηηλγθ πνπ 

εθαξκφδνπλ. Δηδηθφηεξα, δηεξεπλάηαη  ε ηθαλφηεηα πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ησλ 

ππεξεζηψλ, πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ θαη πξνγξακκάησλ ησλ βηβιηνζεθψλ δηακέζνπ ηεο 

αμηνιφγεζεο επρξεζηίαο ησλ ηζηνηφπσλ ηνπο. 

Κάζε δεκφζηα βηβιηνζήθε ‘πξνβαίλεη ελεξγά ζηελ πξνβνιή ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρεη ζην θνηλφ ηεο θαη πξνσζεί ην εθπαηδεπηηθφ, πνιηηηζηηθφ, πιεξνθνξηαθφ θαη 

ελεκεξσηηθφ έξγν ηεο’
1
 κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ ηερληθψλ κάξθεηηλγθ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

θαη ηε δεκηνπξγία  δηθηπαθψλ ηφπσλ
2
.   

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία είλαη ζπρλέο νη αλαθνξέο ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

αλζξσπνθεληξηθνχ κνληέινπ ζρεδηαζκνχ δηθηπαθψλ ηφπσλ, πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ρξήζηε. Οη ηζηνρψξνη ησλ βηβιηνζεθψλ ραξαθηεξίδνληαη 

σο αλζξσπνθεληξηθνί βάζεη  ηνπ ζπλδπαζκνχ κεηαμχ ηεο πξψηεο εηθφλαο πνπ 

δεκηνπξγείηαη ζην θνηλφ, θαηά ηε δηάξθεηα επίζθεςεο ζηνλ ηζηφηνπν θαη ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ απηφο πεξηιακβάλεη.
3
  

Ζ αξρηθή εληχπσζε έρεη ζπλήζσο ζρέζε κε ην κέγεζνο ηεο νζφλεο επαθήο, ηε 

γιψζζα, ηα ρξψκαηα θαη ηα γξαθηθά, ηελ δπλαηφηεηα απιήο θαη ζχλζεηεο αλαδήηεζεο, 

ηελ επθνιία κεηαθίλεζεο απφ ηελ πξψηε ηζηνζειίδα ζηηο επφκελεο θαη αληίζηξνθα. Οη 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη θαη δελ είλαη άκεζα νξαηέο κπνξεί λα αθνξνχλ ηελ 

αλαδήηεζε ζηνλ ειεθηξνληθφ θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο, θαζψο θαη ζηηο ειεθηξνληθέο 

βάζεηο βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ θαη εηδηθψλ ζπιινγψλ πνπ πεξηιακβάλεη. 

Ο βαζκφο κηαο επηηπρεκέλεο αλζξσπνθεληξηθήο δηεπαθήο θξίλεηαη ζηε βάζε ησλ 

θαλφλσλ πνπ νξίδνπλ νη κέζνδνη αμηνιφγεζεο επρξεζηίαο. Οη  πξνδηαγξαθέο 

                                                 
1
 Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ(2003

 
). «Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο Γεκφζησλ 

Βηβιηνζεθψλ», Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηρ.Β, Αξηζ.Φπι.1173, 

ζ.16151.Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 

http://www.libver.gr/ecpage.asp?id=3509&nt=18&banner=&submenu=0  

  
2
 Gill, Philip(ed.) et. al. (2001). The Public library service: IFLA/UNESCO guidelines for development, pp 

82-83. München:Saur.  Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: http://archive.ifla.org/VII/s8/proj/publ97.pdf  

 
3
 George, Carole A.(2008) User-centred Library Websites:usability evaluation methods, pp 1-2, 

Oxford:Chandos Publishing 

http://www.libver.gr/ecpage.asp?id=3509&nt=18&banner=&submenu=0
http://archive.ifla.org/VII/s8/proj/publ97.pdf
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ρξεζηηθφηεηα, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9241-11:1998, θαζνξίδνληαη σο ‘ν βαζκφο 

ζηνλ νπνίν έλα πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ζπγθεθξηκέλν θνηλφ γηα ηελ 

επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ κε απνηειεζκαηηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα θαη 

ηθαλνπνίεζε ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ρξήζεο’
4
   

Σν πξφηππν επεμεγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα θαη ηθαλνπνίεζε σο 

εμήο: 

 απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν έλαο ζηφρνο ή εξγαζία, 

επηηπγράλεηαη,  

  απνδνηηθφηεηα είλαη ην κέγεζνο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε 

ελφο ζηφρνπ, 

  Ηθαλνπνίεζε είλαη ην επίπεδν επθνιίαο πνπ αηζζάλεηαη ν ρξήζηεο φηαλ 

ρξεζηκνπνηεί έλα πξντφλ θαη ηνλ βαζκφ απνδνρήο ηνπ πξντφληνο απφ ηνπο ρξήζηεο 

πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο ζηφρσλ ηνπο. 

       ην 71
ν
 παγθφζκην ζπλέδξην ηεο  IFLA ν Poll

5
 (2005) ζηελ νκηιία ηνπ ζρεηηθά κε ηε 

κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ηζηνρψξσλ ησλ βηβιηνζεθψλ  αλαθέξεη φηη: ‘ε πνηφηεηα ησλ 

ηζηνηφπσλ ησλ βηβιηνζεθψλ δηεξεπλάηαη απφ δηαθνξεηηθέο πιεπξέο φπσο ην 

πεξηερφκελν, ηε γιψζζα, ηε δνκή, ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινήγεζε θαη ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα’.  Ο Poll
6
(2007) ζηελ νκηιία ηνπ ζην 74

ν
 ζπλέδξην ηεο IFLA ζρεηηθά κε 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηζηνηφπσλ ησλ βηβιηνζεθψλ αλαθέξεη φηη: ‘φια καδί ηα παξαπάλσ 

ζηνηρεία πξνζδηνξίδνπλ ηελ επρξεζηία ηνπ ηζηνηφπνπ’ 

      Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο ζπλέβαιαλ έηζη ψζηε ην πεξηερφκελν, ε γιψζζα, ε δνκή, 

ν ζρεδηαζκφο, ε πινήγεζε θαη ε πξνζβαζηκφηεηα  λα απνηειέζνπλ ην αληηθείκελν 

αμηνιφγεζεο ηεο επρξεζηίαο ησλ ηζηνηφπσλ ησλ ειιεληθψλ δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ  

βάζεη δηεζλψλ θαλφλσλ ζρεδηαζκνχ ηζηφηνπσλ. 

                                                 
4
 International Organization for Standardization(1998). International ISO Standard 9241-11: Ergonomic 

requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 11 : Guidance on usability,p.3. 

Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν:  http://bibliologia.info/archivos/ISO9241part11.pdf 
5
 Poll, Roswitha(2005). ‘Assessing the quality of library websites’ measures’ ζην World Library and 

Information congress: 71
st
 IFLA general conference and council, Oslo, Norway, 14-18 August 2005. 

Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν:  

http://www.ulb.uni-muenster.de/bibliothek/projekte/outcome.html#presentation  
6
 Poll, Roswitha(2007). ‘Evaluating the library website:statistics and quality measures’ ζην World Library 

and Information congress: 73
rd

 IFLA general conference and council, Durban, South Africa, 19-23 August 

2007. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 

http://www.ifla.org/iv/ifla73/index.htm 

http://bibliologia.info/archivos/ISO9241part11.pdf
http://www.ulb.uni-muenster.de/bibliothek/projekte/outcome.html#presentation
http://www.ifla.org/iv/ifla73/index.htm
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1.2.Μεζνδνινγία 

Οη δηθηπαθνί ηφπνη ησλ δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ πνπ ζα αμηνινγεζνχλ πξνέξρνληαη 

απφ αλαξηήζεηο ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ  πνπ βξίζθνληαη θαηαρσξηζκέλνη ζηνπο  

ηζηνρψξνπο  ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ 

Δζληθνχ Κέληξνπ Βηβιίνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη ε εγθπξφηεηα ηνπ 

ραξαθηεξηζκνχ ‘δεκφζηεο’ ησλ βηβιηνζεθψλ πνπ έρνπλ επηιεγεί. 

Απφ ην ζχλνιν ησλ ζαξάληα πέληε δεκνζίσλ βηβιηνζεθψλ, πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηνπο παξαπάλσ ηζηνρψξνπο, νη πέληε δελ έρνπλ δηθηπαθφ ηφπν. Απηέο νη πέληε 

βηβιηνζήθεο  δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη είλαη: ε Γεκφζηα 

Βηβιηνζήθε Αξεφπνιεο, ε Γεκφζηα Βηβιηνζήθε Μήζπκλαο, ε Γεκφζηα Ρνπκάλεηνο 

Βηβιηνζήθε Μνιάσλ, ε Γεκφζηα Βηβιηνζήθε Μνπδαθίνπ, ε Γεκφζηα Κεληξηθή 

Βηβιηνζήθε Ρεζχκλεο. Αιθαβεηηθφο θαηάινγνο κε ηηο ζαξάληα πέληε δεκφζηεο 

βηβιηνζήθεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ επσλπκία θαη ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε θαζεκηάο, 

επηζπλάπηεηαη ζην παξάξηεκα Η ηεο εξγαζίαο
7
   

Ζ θαηαζθεπή ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζην πιαίζην πινπνίεζεο έξγσλ κέζσ 

επηρνξεγνχκελσλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη κειέηε πνπ 

θαζνξίδεη ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο, ην πεξηβάιινλ, ην αληηθείκελν θαη ηε 

κεζνδνινγία ηνπ θάζε έξγνπ
8
.  

Παξάιιεια ζηε κειέηε ηνπ έξγνπ θαζνξίδεηαη ην πιαίζην ρξήζεο ησλ 

δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ ζρεηηθά κε ην πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, απφ πνηνπο ρξήζηεο 

θαη πνηεο εξγαζίεο πξφθεηηαη λα εθηειέζνπλ ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ. Δπηπιένλ νη δηθηπαθνί ηφπν έρνπλ  δηαηεζεί πξνο ρξήζε, γεγνλφο πνπ 

νδεγεί ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί εάλ έρνπλ 

επηηεπρζεί νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηνπο ζρεδηαζηέο ηνπ έξγνπ. 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ 

βηβιηνζεθψλ ζε φιε ηελ Διιάδα, γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ηνλ θαζνξηζκφ 

αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο πιεζπζκνχ γηα ην θνηλφ πνπ εμππεξεηεί ε θάζε 

                                                 
7
 Βιέπε παξάξηεκα Η, ζ.108 

8
Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ΑΔ(2005). Μειέηε ςεθηνπνίεζεο πιηθνύ δεκόζησλ βηβιηνζεθώλ, ζ.17-18. 

Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 

http://www.ktpae.gr/index.php?option=com_ktpcontests&task=Details&id=72&Itemid=13  

http://www.ktpae.gr/index.php?option=com_ktpcontests&task=Details&id=72&Itemid=13
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βηβιηνζήθε, καο νδήγεζε ζηελ επηινγή θαη ρξήζε κεζφδνπ αμηνιφγεζεο ρσξίο ηε 

ζπκκεηνρή ρξεζηψλ.  

Ζ επρξεζηία  θάζε δηθηπαθνχ ηφπνπ ειέγρεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο επηζεψξεζεο ησλ 

ζρεδηαζηηθψλ νδεγηψλ θαη πξνηχπσλ  πνπ νξίδνπλ ηα παξαθάησ πξφηππα: 

 Minimum Standards for Rhode Island Public Libraries. Πεξηέρεη βαζηθέο νδεγίεο 

γηα ην πεξηερφκελν θαη ην ζρεδηαζκφ ηζηνρψξσλ δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ, 

 Research-Based and web design usability guidelines. Πεξηέρεη νδεγίεο γηα ην 

ζρεδηαζκφ εχρξεζησλ ηζηνηφπσλ, 

 Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ηεο IFLA (International Federation of Libraries 

Associations) κε θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα  ηε δεκηνπξγία πνηνηηθψλ ηζηνρψξσλ. 

      Παξνπζηάδνληαη επίζεο επηπξφζζεηεο πξνηάζεηο αμηνιφγεζεο επρξεζηίαο φπσο: 

 Γπλαηφηεηεο εθαξκνγήο δεηθηψλ κέηξεζε επηζθεςηκφηεηαο ησλ δηθηπαθψλ 

ηφπσλ ησλ βηβιηνζεθψλ κε ηε ρξήζε ηνπ πξνηχπνπ ISO/TR 20983:2003  

 Απηνκαηνπνηεκέλα κνληέια αμηνιφγεζεο  δηακέζνπ ελζσκάησζεο δηαγλσζηηθψλ 

εξγαιείσλ ζηνπο ηζηνρψξνπο ησλ βηβιηνζεθψλ 

 Γπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο  ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε κέηξεζε ηνπ πνζνζηνχ 

ησλ θαηά θεθαιήλ επηζθέςεσλ ζηε βηβιηνζήθε κε ηε ρξήζε ηνπ δείθηε Β.2.1.3. ηνπ 

πξνηχπνπ απφδνζεο βηβιηνζεθψλ ΔΛΟΣ-ISO 11620. 

Οη παξαπάλσ κέζνδνη αμηνιφγεζεο παξνπζηάδνληαη ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο σο  

πξνο ηηο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο δηφηη ζην ζχλνιν ζρεδφλ θαη ησλ ζαξάληα  

δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ δελ ππάξρνπλ δεκνζηνπνηεκέλα θαη αλαξηεκέλα ζηνπο 

ηζηνρψξνπο ηνπο ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ζην θνηλφ 

ηνπο.  Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά αδχλαηε ηε δηεμαγσγή πνζνηηθψλ κεηξήζεσλ βάζεη 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ παξνπζίαζε αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ.  

Ζ επηζεψξεζε επρξεζηίαο ζρεδηαζηηθψλ νδεγηψλ θαη πξνηχπσλ  δηελεξγείηαη απφ 

ηνλ ζπγγξαθέα ηεο δηπισκαηηθήο, πνπ ινγίδεηαη σο εηδηθφο αμηνιφγεζεο θαη κε ηε 

βνήζεηα ελφο θαηαιφγνπ  ειέγρνπ ζρεδηαζηηθψλ νδεγηψλ θαη πξνηχπσλ. Σα ζηνηρεία πνπ 

πξνθχπηνπλ επεμεξγάδνληαη ζην πξφγξακκα ηεο Microsoft Access ηνπ  κε ζθνπφ λα 

παξνπζηαζηνχλ ζπγθεληξσηηθά αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα θαη  γξαθηθέο απεηθνλίζεηο 

απνηειεζκάησλ. 



 11 

1.3. Πξνζδνθφκελα απνηειέζκαηα 

       Ζ επηινγή  ηεο επηζεψξεζεο επρξεζηίαο ζρεδηαζηηθψλ νδεγηψλ θαη πξνηχπσλ, σο 

κέζνδνο αμηνιφγεζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θάζε δεκφζηαο βηβιηνζήθεο, έρεη ζηφρν ηελ 

εμαθξίβσζε  ηνπ βαζκνχ ζπκβαηφηεηαο ησλ ζεκείσλ πνπ ειέγρνληαη ζε ζρέζε κε ηνπο 

θαλφλεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ηζηνρψξσλ.  

        Σν πξνζδνθφκελν απνηέιεζκα  ζπλδέεηαη κε ηελ παξνπζίαζε κηαο 

αλζξσπνθεληξηθήο δηεπαθήο ζχκθσλε κε ηηο ζρεδηαζηηθέο αξρέο γηα ηε δεκηνπξγία 

πνηνηηθψλ ηζηφηνπσλ θαη κε βαζηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηελ  ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

θνηλνχ πνπ εμππεξεηνχλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ θνηλή δηαπίζησζε φηη ε ζχγρξνλε βηβιηνζήθε ζεσξείηαη 

ζπρλά αγνξά πιεξνθνξηψλ θαη ην θνηλφ ηεο θαηαλαισηήο πιεξνθνξηψλ, επηδηψθεηαη λα 

εθηηκεζεί εάλ έλαο εχρξεζηνο δηθηπαθφο ηφπνο απνηειεί απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν 

επηθνηλσληαθνχ κάξθεηηλγθ γηα ηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ 

πιεξνθφξεζεο πνπ απηή παξέρεη. 

1.4 Θεσξεηηθφ ππφβαζξν πξνβιεκαηηζκνχ 

Ζ ηάζε ησλ ειιεληθψλ δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ ζηε ρξήζε λέσλ  ηερλνινγηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ θαη λα πξνβάινπλ ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο  

παξνπζηάδεηαη ζε δηάθνξα δεκνζηεχκαηα φπσο: 

     Α) ε απνγξαθηθή κειέηε, πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ MRB
9
 γηα ην παξαηεξεηήξην γηα 

ηελ θνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, κε ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ειεθηξνληθά ζηελ Διιάδα, γηα ην 2008, νη δεκφζηεο 

βηβιηνζήθεο εκθαλίδνπλ πνζνζηφ 80 %. Απηέο, ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα αμηνιφγεζεο 

ηεο ειεθηξνληθήο εμππεξέηεζεο πνπ παξέρνπλ, εκθαλίδνληαη λα δηαζέηνπλ: ηζηνζειίδα, 

ειεθηξνληθή αλαδήηεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαιφγνπ βηβιίσλ, δπλαηφηεηα 

ειεθηξνληθήο θξάηεζεο ή παξαιαβήο ειεθηξνληθνχ αληηγξάθνπ κέζσ δηαδηθηχνπ. Γε 

                                                 
9
 Μειέηε γηα ηε κέηξεζε ησλ δεηθηώλ ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο i2010 γηα ην έηνο 2008: απνγξαθηθή Μειέηε Δ3: 

θαηαγξαθή δεκνζίσλ ππεξεζηώλ δηαζέζηκσλ ζηνπο πνιίηεο online: ζπληάρζεθε από ηελ MRB γηα ην 

Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (n.d.), ζ.6,7,11. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 

http://www.observatory.gr/files/meletes/i2010_AM_%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%C

F%83%CE%B9%CE%B5%CF%822008.pdf 

http://www.observatory.gr/files/meletes/i2010_AM_%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%822008.pdf
http://www.observatory.gr/files/meletes/i2010_AM_%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%822008.pdf
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παξέρνπλ φκσο ππεξεζίεο ελεκέξσζεο γηα λέεο αθίμεηο βηβιίσλ, ηίηισλ ζε δηάθνξα 

γλσζηηθά αληηθείκελα 

    Β) ε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ην Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο
10

 ην 2010, πξνθεηκέλνπ 

λα αμηνινγήζνπλ νη δεκφζηεο βηβιηνζήθεο ηηο ππεξεζίεο θαη ηα εξγαιεία πνπ ηηο παξείρε 

γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1999 έσο 2009, δίδεηαη ρακειή πξνηαηξεφηεηα ζηελ πινπνίεζε 

λέσλ εξγαιείσλ, βάζεη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη αλαγθψλ, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε 

θαη δηάζεζε  ειεθηξνληθνχ πεξηερνκέλνπ κε πξσηνπνξηαθέο ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο. 

1.5 Γνκή εξγαζίαο 

      Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ ηέζζεξα θεθάιαηα, βηβιηνγξαθία θαη παξαξηήκαηα. 

     ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην πιαίζην δηεξεχλεζεο ηνπ ζέκαηνο ηεο 

εξγαζίαο, ε κεζνδνινγία, ν ζθνπφο έξεπλαο θαζψο θαη δχν κειέηεο αλαθνξηθά  κε ηελ 

ηάζε ησλ δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ θαη  ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

     ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχνληαη νη έλλνηεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ κάξθεηηλγθ θαη ησλ 

κεζφδσλ αμηνιφγεζεο επρξεζηίαο θαη αηηηνινγείηαη ε επηινγή ηεο κεζφδνπ αμηνιφγεζεο 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εξγαζία. 

     ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη ην θχιιν 

επηζεψξεζεο επρξεζηίαο, ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ηεο αμηνιφγεζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ε γξαθηθή παξνπζίαζε θαη επεμήγεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Πεξηγξάθνληαη επίζεο νη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπ δείθηεο κέηξεζεο επηζθεςηκφηεηαο 

δηθηπαθνχ ηφπνπ. Παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά ηξφπνη απηφκαηεο ειεθηξνληθήο κέηξεζεο 

επρξεζηία θαη επηζθεςεκφηεηαο κέζσ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα 

Google analytics. 

Σν ηειεπηαίν θεθάιαην πεξηιακβάλεη ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε  

 ηηο πξνδηαγξαθέο ρξεζηηθφηεηαο ηζηνηφπσλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηέο επεξεάδνπλ ην 

δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ θαη ηελ επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή ησλ δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ. 

      

 

                                                 
10

  Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο θαη Γεκφζηεο Βηβιηνζήθεο: απνηίκεζε ζπλεξγαζίαο-ζρεδηαζκφο λέσλ 

δξάζεσλ (2020), ζ.24. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν:  

http://www.ekt.gr/products/EKT_PLibaries_keimenoOct10.pdf   

http://www.ekt.gr/products/EKT_PLibaries_keimenoOct10.pdf
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2.1 Δηζαγσγηθά 

Ζ Γηεζλήο πλνκνζπνλδία Δλψζεσλ Βηβιηνζεθψλ (IFLA) ζπληζηά ζηηο δηνηθήζεηο 

ησλ δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ ηε ρξήζε ηερληθψλ κάξθεηηλγθ κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ ηνπο θαη ηελ θαηάξηηζε ζρεδίνπ πνπ λα θαιχπηεη απηέο ηηο 

αλάγθεο κε απνηειεζκαηηθφηεηα. Οθείινπλ επίζεο λα πξνσζνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην 

θνηλφ κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ ελεκέξσζε γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη θαη 

λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ γηα πιεξνθφξεζε
11

. 

Οη κέζνδνη κάξθεηηλγθ πνπ αμηνπνηνχληαη απφ ηηο  δεκφζηεο βηβιηνζήθεο  αθνξνχλ 

πξντφληα, ππεξεζίεο, ζρέζεηο, ζηφρνπο
12

, θαζψο θαη λέεο ηερλνινγίεο. 

2.1.1.Μάξθεηηλγθ πξντφλησλ   

Σν παξαδνζηαθφ κνληέιν κάξθεηηλγθ πνπ εθαξκφδνπλ  νη επηρεηξήζεηο κε ζθνπφ λα 

απμήζνπλ ηηο πσιήζεηο ηνπο, θάλνληαο γλσζηά ηα πξντφληα ηνπο ζην αγνξαζηηθφ θνηλφ 

θαη είλαη γλσζηφ σο 4Ps (πξντφλ, ηηκή, ηφπνο, πξνψζεζε).  

 ηελ πεξίπησζε ησλ βηβιηνζεθψλ πξνζηίζεηαη έλα επηπιένλ ζηνηρείν, ην νπνίν 

είλαη ην πξνζσπηθφ ηεο βηβιηνζήθεο. Έηζη ην κνληέιν δηακνξθψλεηαη σο 5Ps θαη  αθνξά 

ην ζσζηφ πξντφλ, ζηε ζσζηή ζέζε, κε ηε ζσζηή ηηκή, κε θαηάιιειε πξνψζεζε απφ ην 

θαηάιιειν πξφζσπν. Ο παξαθάησ πίλαθαο απεηθνλίδεη ηα ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη θάζε P γηα ηηο βηβιηνζήθεο 

Πξντφλ Δθηππψζεηο, δηαδαλεηζκφο, ρξήζε δηαδηθηχνπ, θσηναληίγξαθα, 

δαλεηζκφο νπηηθνανπζηηθνχ πιηθνχ, ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο  

Σηκή Σν θφζηνο γηα ηελ παξαγσγή θαη παξνρή ησλ πξντφλησλ θαιχπηεηαη 

απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ βηβιηνζεθψλ ζηα πιαίζηα ηεο εηήζηαο 

θξαηηθήο επηρνξήγεζεο ηνπο. πλήζσο παξέρνληαη δσξεάλ. 

Σφπνο Πεξηνρή δηάζεζεο , πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ηνπ πξντφληνο κπνξεί λα 

είλαη ν θπζηθφο ή εηθνληθφο ρψξνο ηεο βηβιηνζήθεο 

                                                 
11

 Gill, Philip(ed.) et. al. (2001). The Public library service: IFLA/UNESCO guidelines for development. 

München : Saur, pp.82-83.  Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: http://archive.ifla.org/VII/s8/proj/publ97.pdf 
12

South Dublin County Council et all. (2008). Marketing for Public Libraries: report of a research project 

under the Public Library Research Programme, pp.5-8. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 
www.librarycouncil.ie/policies/documents/Marketing%20project%20report%202008%20final%20version.

pdf  

http://archive.ifla.org/VII/s8/proj/publ97.pdf
http://www.librarycouncil.ie/policies/documents/Marketing%20project%20report%202008%20final%20version.pdf
http://www.librarycouncil.ie/policies/documents/Marketing%20project%20report%202008%20final%20version.pdf
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Πξνψζεζε Δλεκεξσηηθά δειηία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ηζηφηνπνο 

βηβιηνζήθεο, αθίζεο, δειηία ηχπνπ 

Πξνζσπηθφ Δθπαίδεπζε θαη απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ πνπ εμππεξεηνχλ ηελ 

δηαρείξηζε λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ φπσο εμνηθείσζε κε ηε 

ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη λέα είδε πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ. 

Πίλαθαο 1. Μνληέιν 5PS γηα βηβιηνζήθεο 

Γηα παξάδεηγκα,  ε Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Βέξνηαο επηηξέπεη ηε δσξεάλ 

ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ηνπ παηδηθνχ ηκήκαηνο ζε παηδηά δεκνηηθνχ πνπ είλαη 

κέιε ηεο. Υξεψλεη φκσο ηηο εθηππψζεηο,  κε 0,05 € / 1 κνλάδα γηα ηελ αζπξφκαπξε 

ζειίδα, 0,50 € / 10 κνλάδεο γηα ηελ έγρξσκε ζειίδα, κέρξη 50 ζειίδεο εκεξεζίσο. Οη 

εθηππψζεηο γίλνληαη επίζεο κε ρξήζε θάξηαο εθηχπσζεο πνπ κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ 

απφ ην πξνζσπηθφ κε θφζηνο 1,50€ γηα 34 κνλάδεο θαη 2,90€ γηα 68 κνλάδεο.  

χκθσλα κ’ απηφ ην παξάδεηγκα ε βηβιηνζήθε παξέρεη έλα πξντφλ (εθηππψζεηο), 

κε ηηκή (ρξέσζε αλά ζειίδα θαη θάξηα εθηχπσζεο) ζην ρψξν ηεο (ηζφγεην ηνπ θηεξίνπ 

ηεο βηβιηνζήθεο), ζε πξαγκαηηθνχο ηεο ρξήζηεο (κέιε βηβιηνζήθεο παηδηθήο ειηθίαο). Ζ 

πξνψζεζε απηνχ ηνπ πξντφληνο γίλεηαη δηακέζνπ ηνπ ηζηνηφπνπ ηεο βηβιηνζήθεο θαη 

ζηελ πεξηνρή ‘Υξήζε Τπνινγηζηψλ’.  

Σν πξνζσπηθφ ηεο βηβιηνζήθεο νθείιεη λα γλσξίδεη ηελ πνιηηηθή ηηκνιφγεζεο ησλ 

εθηππψζεσλ θαη ηνπ ηξφπνπ έθδνζεο θάξηαο εθηχπσζεο πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη 

ην θνηλφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Ζ απφδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ζπκβάιεη ζηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο. 

2.1.2 Μάξθεηηλγθ ππεξεζηψλ 

Απνηειεί επέθηαζε ηνπ κάξθεηηλγθ πξντφλησλ θαη αλαπηχζζεηαη  απφ ηηο δεκφζηεο 

βηβιηνζήθεο κε ζθνπφ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο εηδηθέο αλάγθεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζην 

θνηλφ πνπ εμππεξεηνχλ, βάζεη ηεο απνζηνιήο θαη ηνπ ζθνπνχ ίδξπζεο ηνπο.  

Με ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη πξνζδνθηψλ ησλ ρξεζηψλ 

ζπλππνινγίδνληαη καδί κε ηα 5PS  ην πεξηβάιινλ πνπ παξέρεηαη ε ππεξεζία θαη ε 

δηαδηθαζία παξάδνζεο ηεο γηα ρξήζε.  

Σν πεξηβάιινλ πνπ παξέρεηαη κηα ππεξεζία απνηειεί ηε θπζηθή απφδεημε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο θαη δηεπθνιχλεη ηελ απφδνζε θαη επηθνηλσλία ηεο. Γηα παξάδεηγκα νη 
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πξνζδνθίεο ησλ ρξεζηψλ γηα ηελ πνηνηηθή ρξήζε ηεο ππεξεζίαο δηαδαλεηζκνχ κηαο 

βηβιηνζήθεο κπνξεί λα έρνπλ ζρέζε κε ην ζπλνδεπηηθφ ελεκεξσηηθφ πιηθφ ζρεηηθά κε 

ηελ ππεξεζία απηή, ηελ παξνπζίαζε ησλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ παξέρεη, ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο.   

Ζ δηαδηθαζία αλαθέξεηαη ζην κεραληζκφ θαη ηα δηάθνξα ζηάδηα δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ αλαπηχρζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζεί κηα ππεξεζία. Οη απνθάζεηο πνπ 

ιακβάλνληαη ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν παξάδνζεο ηεο 

γηα ρξήζε.  

Γηα παξάδεηγκα ε δηαδηθαζία γηα λα νινθιεξσζεί ε ππεξεζία δηαδαλεηζκνχ 

αθνινπζεί ηα εμήο ζηάδηα: αλαδήηεζε θαη ζπκπιήξσζε απφ ην ρξήζηε ηεο θαηάιιειεο 

αίηεζεο, επηθνηλσλία ηεο βηβιηνζήθεο κε άιιεο βηβιηνζήθεο γηα λα αλαδεηήζεη θαη λα 

παξαγγείιεη ην πιηθφ πνπ  επηζπκεί ν ρξήζηεο, θαηαβνιή ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο θαη 

επηζηξνθήο ηνπ πιηθνχ απφ ηνλ ίδην ην ρξήζηε, ρξέσζε θαη απνζηνιή ηνπ πιηθνχ απφ ηε 

βηβιηνζήθε πνπ ην δηαζέηεη πξνο ηε βηβιηνζήθε πνπ ν ρξήζηεο είλαη κέινο, ηειεθσληθή 

ή ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κε ηνλ ρξήζηε γηα ηελ παξαιαβή ηνπ πιηθνχ, επηζηξνθή ηνπ 

πιηθνχ κεηά ηε ρξήζε ηνπ ζηε βηβιηνζήθε γηα επηζηξνθή ζην ρψξν πξνέιεπζεο ηνπ. 

Δπίζεο ν ρξήζηεο πνπ ζα δαλεηζηεί ην ζπγθεθξηκέλν πιηθφ είλαη ππεχζπλνο λα ην 

παξαδψζεη ζε άξηζηε θαηάζηαζε.  ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην 

αληηθαηαζηήζεη. 

Σα ππφινηπα πέληε ζεκεία ηνπ κνληέινπ κάξθεηηλγθ ππεξεζηψλ κε παξάδεηγκα ηελ 

ππεξεζία δηαδαλεηζκνχ έρνπλ σο εμήο: 

 Πξντφλ : Τπεξεζία δηαδαλεηζκνχ πιηθνχ κεηαμχ δεκνζίσλ βηβιηνζεθψλ 

πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο ηνπ θνηλνχ γηα πξφζβαζε θαη ρξήζε ζε θάζε 

δηαζέζηκε πεγή πιεξνθφξεζεο ζε ηνπηθφ  θαη εζληθφ επίπεδν 

 Σηκή: Ο ρξήζηεο επηβαξχλεηαη κε ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη επηζηξνθήο ηνπ 

πιηθνχ θαζψο θαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζε πεξίπησζε θζνξάο. 

 Σφπνο: Ζ παξνρή ηεο ππεξεζίαο νξίδεηαη δηακέζνπ εηδηθνχ ηκήκαηνο ζην ρψξν 

ηεο βηβιηνζήθεο 

 Πξνψζεζε: Γηεμάγεηαη απφ ηνπο ηζηνηφπνπο ησλ βηβιηνζεθψλ φπνπ ππάξρεη 

εηδηθή ζεκαηηθή θαηεγνξία ζηελ πεξηνρή ησλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη απφ ελεκεξσηηθά 

θπιιάδηα ηεο βηβιηνζήθεο 
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 Πξνζσπηθφ: Οξίδεηαη ππεχζπλνο γηα ηελ ππεξεζία δηαδαλεηζκνχ  εμεηδηθεπκέλνο 

ππάιιεινο ηεο βηβιηνζήθεο, ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηε δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

δηαδαλεηζκνχ. 

Απεηθφληζε ηνπ κνληέινπ 7PS παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα 

 

ρήκα 1. Μνληέιν κάξθεηηλγθ 7PS 

Σν κάξθεηηλγθ ππεξεζηψλ δηαθξίλεηαη ζε εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε νη βηβιηνζήθεο πιεξνθνξνχλ ηνπο ππάξρνληεο ρξήζηεο γηα ηηο ππεξεζίεο 

ηνπο, ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε πξνζαλαηνιίδνληαη ζηε δεκηνπξγία αλαγθψλ ζε 

δπλεηηθνχο ρξήζηεο
13

. 

Γηα παξάδεηγκα, ε αλάξηεζε θαηαιφγσλ, ζηνπο ηζφηνπνπο ησλ βηβιηνζεθψλ, κε ηα 

θαηλνχξγηα βηβιία πνπ δηαζέηνπλ νη ζπιινγέο ηνπο, απνηειεί ζηνηρείν εζσηεξηθνχ 

κάξθεηηλγθ, αθνχ ελεκεξψλνπλ ηα εγγεγξακκέλα κέιε ηνπο γηα ηηο δπλαηφηεηεο 

δαλεηζκνχ θαηλνχξγησλ βηβιίσλ.  Δλψ ε αλαθνίλσζε γηα δσξεάλ πξνζθνξά ππεξεζηψλ 

δηαδηθηχνπ απφ ηνλ ρψξν ηνπο απνηειεί ζηνηρείν εμσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ, αθνχ επηρεηξεί 

λα πξνζειθχζεη θνηλφ κε αλάγθεο δηαθνξεηηθέο απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο ρξήζηεο ηνπο 

(δαλεηζκφο, ρξήζε ειεθηξνληθνχ θαηαιφγνπ). 

Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ κάξθεηηλγθ  

αιιεινζπκπιεξψλνληαη γηαηί έλαο δπλεηηθφο ρξήζηεο ηεο βηβιηνζήθεο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη θαη ηηο παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο ηεο εθηφο απφ ην δηαδίθηπν, ελψ έλα 

εγγεγξακκέλν κέινο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη ηηο δσξεάλ ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ 

εθηφο απφ ην δαλεηζκφ βηβιίσλ.  

                                                 
13

 Roy, Loriene (2002), ‘Marketing in Public Libraries’ in Irene Owens(ed.), Strategic marketing in library 

and information science, (pp.215-236), New York: The Haworth Press. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 

http://books.google.gr/books?id=VxkoFBW5ccQC&printsec=frontcover&dq=strategic+marketing+in+libr

ary&hl=el&ei=lZ6UTOPoBNqK4gaauOTwBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCc

Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false 

 

Μνληέιν 

7PS 

Πξντφλ Σηκή Σφπνο Πξνψζεζε Πξνζσπηθφ Πεξηβάιινλ Γηαδηθαζία 

http://books.google.gr/books?id=VxkoFBW5ccQC&printsec=frontcover&dq=strategic+marketing+in+library&hl=el&ei=lZ6UTOPoBNqK4gaauOTwBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCcQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.gr/books?id=VxkoFBW5ccQC&printsec=frontcover&dq=strategic+marketing+in+library&hl=el&ei=lZ6UTOPoBNqK4gaauOTwBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCcQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.gr/books?id=VxkoFBW5ccQC&printsec=frontcover&dq=strategic+marketing+in+library&hl=el&ei=lZ6UTOPoBNqK4gaauOTwBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCcQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
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2.1.3.Μάξθεηηλγθ ζρέζεσλ 

Πξνέθπςε απφ ην εζσηεξηθφ κάξθεηηλγθ ππεξεζηψλ θαη ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε φηη 

είλαη επθνιφηεξν γηα ηηο δεκφζηεο βηβιηνζήθεο λα δηαηεξήζνπλ ηνπο ππάξρνληεο ρξήζηεο 

ηνπο απ’ φηη λα πξνζειθχζνπλ θαηλνχξγηνπο. Οη βηβιηνζήθεο δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία 

ζηελ αλάπηπμε καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ ππνζηήξημεο εμεηάδνληαο έμη βαζηθέο θαηεγνξίεο 

ζρέζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ: αγνξά πειαηψλ, εζσηεξηθή αγνξά, πξνκεζεπηέο θαη 

ζπλεξγαηψλ, νκάδεο κεζαδφλησλ, αγνξέο πξφζιεςεο θαη νκάδεο επηξξνήο
14

.  ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη θαη νη έμη θαηεγνξίεο ηνπ κάξθεηηλγθ ζρέζεσλ 

βηβιηνζεθψλ. 

1.Αγνξά πειαηψλ Γηαηήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ ρξεζηψλ θαη 

πξνζέιθπζε λέσλ δεκηνπξγψληαο 

πειαηεηαθή πίζηε θαη νηθνδνκψληαο ζρέζε 

εκπηζηνζχλεο δηακέζνπ πξνζσπηθήο 

επηθνηλσλίαο, αιιειεπίδξαζεο ρξεζηψλ 

θαη πξνζσπηθνχ, ειεθηξνληθήο 

επηθνηλσλίαο 

2.Δζσηεξηθή Αγνξά Καιή ζρέζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

ηκεκάησλ θαη ησλ ππαιιήισλ ηεο 

βηβιηνζήθεο δηεπθνιχλεη ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηεο 

3.Αγνξά πξνκεζεπηψλ θαη ζπλεξγαηψλ Μαθξνρξφληεο δνζνιεςίεο κε ηνπο ίδηνπο 

εθδφηεο, πξνκεζεπηέο πιηθνχ θαη 

εμνπιηζκνχ, ηππνγξάθνπο θαη άιινπο 

δηεπθνιχλνπλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε 

γξήγνξε θαη έγθαηξε θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ 

αλαγθψλ ηεο βηβιηνζήθεο. Οη ζπλεξγαζίεο 

κε άιιεο βηβιηνζήθεο θαη νξγαληζκνχο  ζε 

επίπεδν θνηλνπξαμηψλ ζπκβάιεη ζηε 

                                                 
14

 Besant, L., Sharp, D. (2000). Libraries need relationship marketing. Information Outlook, 4 (3), 17-22. 

Γηαζέζηκν ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν: 

http://findarticles.com/p/articles/mi_m0FWE/is_3_4/ai_61533802/pg_4/?tag=mantle_skin;content  

http://findarticles.com/p/articles/mi_m0FWE/is_3_4/ai_61533802/pg_4/?tag=mantle_skin;content
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ζπκκεηνρή ηεο θάζε βηβιηνζήθεο ζε 

επξσπατθά πξνγξάκκαηα γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ ηεο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ε δεκηνπξγία ζπιινγηθνχ 

ειεθηξνληθνχ θαηαιφγνπ δεκφζησλ 

βηβιηνζεθψλ ‘Αξγψ’ απφ ην Δζληθφ 

Κέληξν Σεθκεξίσζεο. 

4.Οκάδεο κεζαδφλησλ Οη ηθαλνπνηεκέλνη ρξήζηεο ιεηηνπξγνχλ σο 

κεζάδνληεο πνπ δηαθεκίδνπλ ηηο ππεξεζίεο 

ηεο βηβιηνζήθεο απφ ‘ζηφκα ζε ζηφκα’. Ζ 

ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

απφ απηνχο ηνπο ρξήζηεο ζπκβάιεη ζηε 

δηάδνζε ζεηηθψλ ζρνιίσλ γηα ηα πξντφληα 

θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο βηβιηνζήθεο ζε 

επξχηεξν θνηλφ. 

5.Αγνξά πξφζιεςεο Ζ βηβιηνζήθε νθείιεη λα πξνζειθχζεη θαη 

λα δηαηεξήζεη ηνπο θαηάιιεινπο θαη 

θαιχηεξνπο εξγαδφκελνπο, νη νπνίνη ζα ηελ 

βνεζήζνπλ λα πξνβάιεη ηεο ππεξεζίεο ηεο 

κε ηελ απφδνζε ηνπο. 

6.Οκάδεο επηξξνήο Δίλαη άηνκα δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, 

θίινη βηβιηνζήθεο, δηνηθνχληεο, πνιηηεηαθά 

ζψκαηα, εηαηξηθά ζηειέρε πνπ κπνξνχλ λα 

επσθειεζνχλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο 

βηβιηνζήθεο θαη αζθνχλ επηξξνή ζηηο 

αγνξέο 

Πίλαθαο 2.Μάξθεηηλγθ ζρέζεσλ-Καηεγνξίεο ζρέζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ 
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2.1.4.ηξαηεγηθφ Μάξθεηηλγθ 

Ζ δηαδηθαζία κάξθεηηλγθ ηνπνζεηείηαη ζην πιαίζην ηνπ ζπλνιηθνχ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ γηα θάζε βηβιηνζήθε θαη ζπλδέεηαη κε ηελ εμαθξίβσζε θαη ηθαλνπνίεζε 

αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αλαγθψλ, πνπ ζεσξνχληαη απφ απηέο ζηξαηεγνί ζηφρνη. 

  Ζ έλλνηα ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάξθεηηλγθ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ε 

IFLA
15

 σο  «ε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο παξαγσγήο, 

ηηκνιφγεζεο, πξνβνιήο θαη δηαλνκήο ηδεψλ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηε δεκηνπξγία 

ζπλαιιαγψλ πνπ λα ηθαλνπνηνχλ αηνκηθνχο θαη νξγαλσηηθνχο ζηφρνπο» 

Σν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη ζχγρξνλεο βηβιηνζήθεο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλεο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο 

πιεξνθνξηθήο, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη θαη ηνπο δεκνγξαθηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο 

παξάγνληεο
16

. Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, γηα παξάδεηγκα, επηηξέπεη ηελ εχθνιε θαη 

ρακεινχ θφζηνπο πξφζβαζε, ζηνλ νπνηνλδήπνηε θαη απφ νπνπδήπνηε, ζε θάζε είδνπο 

ειεθηξνληθή πιεξνθνξία.  

Κξίλεηαη αλαγθαία επνκέλσο ε ελαξκφληζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη πφξσλ, πνπ 

δηαζέηνπλ νη βηβιηνζήθεο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Βαζηθή επηδίσμε απνηειεί ε 

εμηζνξξφπεζε ηεο παξνρήο ησλ λέσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ κε ηηο 

απαηηήζεηο γηα παξνρή παξαδνζηαθψλ ππεξεζηψλ. Με ηελ εθαξκνγή ελφο επίθαηξνπ θαη 

απνηειεζκαηηθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε έλα πιάλν  κάξθεηηλγθ  

επηηπγράλεηαη ε έγθαηξε αληαπφθξηζε ησλ βηβιηνζεθψλ ζηηο πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο 

θαη εμαζθαιίδεη ηε βησζηκφηεηα ηνπο.  

Με ην ζηξαηεγηθφ κάξθεηηλγθ θάζε βηβιηνζήθε ζπλδέεη ηελ πξνζπάζεηα 

κάξθεηηλγθ κε ην ζπλνιηθφ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη επηθεληξψλεη ηηο δπλάκεηο θαη 

πεγέο πνπ δηαζέηεη γηα ηελ επίηεπμε εηδηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

βηβιηνζήθε δηαζέηεη έλα θαινζρεδηαζκέλν επηρεηξεζηαθφ ζρέδην κε επθξηλή δήισζε 

                                                 
15

 Christie Koontz. Glossary of Marketing Definitions Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν:   

http://archive.ifla.org/VII/s34/pubs/glossary.htm  

 
16

 Couballero, Cesar (2002), ‘Strategic planning as a prerequisite to strategic marketing action in libraries 

and information agencies’ in Irene Owens(ed.), Strategic marketing in library and information science, 

(pp.34-35, 38), New York: The Haworth Press. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 

http://books.google.gr/books?id=VxkoFBW5ccQC&printsec=frontcover&dq=strategic+marketing+in+libr

ary&hl=el&ei=lZ6UTOPoBNqK4gaauOTwBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCc

Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false 

 

http://archive.ifla.org/VII/s34/pubs/glossary.htm
http://books.google.gr/books?id=VxkoFBW5ccQC&printsec=frontcover&dq=strategic+marketing+in+library&hl=el&ei=lZ6UTOPoBNqK4gaauOTwBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCcQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.gr/books?id=VxkoFBW5ccQC&printsec=frontcover&dq=strategic+marketing+in+library&hl=el&ei=lZ6UTOPoBNqK4gaauOTwBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCcQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.gr/books?id=VxkoFBW5ccQC&printsec=frontcover&dq=strategic+marketing+in+library&hl=el&ei=lZ6UTOPoBNqK4gaauOTwBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCcQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
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ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ. Καζέλαο απ’ απηνχο ηνπο ζηφρνπο κπνξεί λα  ππνζηεξηρζεί απφ 

εηδηθέο δξάζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ κάξθεηηλγθ, ην 

νπνίν επηθεληξψλεηαη ζηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε δπλάκεσλ θαη πεγψλ ηεο 

βηβιηνζήθεο γηα λα επηηχρεη ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα. 

ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο IFLA
17

 γηα ηελ πνιηηηθή πξνψζεζεο ησλ 

ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ ησλ δεκνζίσλ βηβιηνζεθψλ, ζηα πιαίζηα ελφο ζρεδίνπ 

κάξθεηηλγθ θαη επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο, πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ ελέξγεηεο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο επίδξαζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ βηβιηνζεθψλ. Δηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ε δεκηνπξγία θαη ρξήζε 

ηζηνηφπνπ βηβιηνζήθεο, ε ζχλδεζε ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ θαη ηζηνζειίδσλ απφ θαη 

πξνο ηνλ ηζηφηνπν ηεο βηβιηνζήθεο, ε παξνρή δηαδπθηηαθψλ ππεξεζηψλ (ειεθηξνληθφο 

θαηάινγνο πιηθνχ, ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ πξνο ρξήζε, θ.ιπ.) 

2.1.5.Γηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ θαη ην κνληέιν ηνπ Οhio Library Council 

Σν δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ πξνέθπςε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ρξήζεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κε ζθνπφ ηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ. Σν βαζηθφ κνληέιν κάξθεηηλγθ 4PS ζηα πιαίζηα ηνπ δηαδηθηπαθνχ 

κάξθεηηλγθ εκθαλίδεη λέεο δπλαηφηεηεο, νη νπνίεο είλαη νη παξαθάησ: 

 Πξντφλ: κπνξεί λα είλαη πξαγκαηηθφ ή ςεθηαθφ θαη αιιάδεη ραξαθηεξηζηηθά 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηηο ειεθηξνληθήο αγνξάο. Γηα παξάδεηγκα έλα βηβιίν ζε κνξθή 

πνιχηνκνπ ιεμηθνχ κπνξεί λα δηαηίζεηαη πιένλ κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη φρη ζε 

έληππε γηαηί είλαη νηθνλνκηθφ, δελ θνζηίδεη αθξηβά θαη δελ ρξεηάδεηαη κεγάιν 

απνζεθεπηηθφ ρψξν,  

 Σηκή: Σα πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη κέζσ δηαδηθηχνπ ηηκνινγνχληαη ζπλήζσο ζε 

ρακειή ηηκή ιφγσ ηεο απνπζίαο ησλ κεζαδφλησλ δηαλνκήο αιιά θαη ηεο πξνζπάζεηαο 

ηεο επηρείξεζεο λα θεξδίζεη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο αγνξάο 

 Σφπνο: Ζ πψιεζε πξντφλησλ δηάκεζν ηνπ ειεθηξνληθνχ  εκπνξίνπ δηεπξχλεη ην 

αγνξαζηηθφ θνηλφ ζε παγθφζκηα θιίκαθα θαη ζπκβάιεη ζηε δξαζηεξηνπνίεζε κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ εμαγσγψλ. 

                                                 
17

 Gill, Philip(ed.) et. al. (2001). The Public library service: IFLA/UNESCO guidelines for development. 

München : Saur, pp.83-86.  Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: http://archive.ifla.org/VII/s8/proj/publ97.pdf 

http://archive.ifla.org/VII/s8/proj/publ97.pdf
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 Πξνψζεζε: ην δηαδίθηπν απνηειεί έλα λέν θαλάιη επηθνηλσληψλ κέζα απφ ην 

νπνίν νη αγνξαζηέο ελεκεξψλνληαη γηα ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξντφλησλ θαη ιακβάλνπλ ηελ απφθαζε αγνξάο. 

 ην ρψξν ηνλ βηβιηνζεθψλ ην δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ πξνέθπςε απφ ηελ 

απμαλφκελε κεηαηφπηζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ζε πεξηβάιινλ δηαδηθηχνπ δηακέζνπ ησλ 

δηθηπαθψλ ηνπο ηφπσλ. Κάζε ηζηφηνπνο βηβιηνζήθεο ζεσξείηαη ζεκαληηθφο ηφζν ν 

ίδηνο σο πξντφλ-ππεξεζία, φζν θαη σο εξγαιείν κάξθεηηλγθ γηα ηελ πξνψζεζε άιισλ 

δξάζεσλ θαη ππεξεζηψλ ηεο. 

 χκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ Οhio Library Council
18

, ε δηαδηθαζία δηαδηθηπαθνχ 

κάξθεηηλγθ γηα ηηο δεκφζηεο βηβιηνζήθεο πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

 Καζνξηζκόο ηεο απνζηνιήο θαη ησλ ζηόρσλ θαηαζθεπήο ηνπ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε απφ δηαθνξεηηθέο νκάδεο θνηλνχ ζε δηαθνξεηηθέο 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ρσξίο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο, 

 Γεκηνπξγία ζρεδίνπ αλάπηπμεο, πνπ πεξηέρεη ην ζθνπφ δεκηνπξγίαο ηνπ 

ηζηνηφπνπ (κφλν γηα πιεξνθνξίεο ή κε δηαδξαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά), ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ εζσηεξηθφ ειέγρνπ ( δπλάκεηο, αδπλακίεο, δπλαηφηεηεο θαη απεηιέο), ηα 

απνηειέζκαηα έξεπλαο αγνξάο (εμαθξίβσζε επηζπκηψλ θαη πξνζδνθηψλ ησλ ρξεζηψλ 

ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ηζηφηνπνπ), ηνπο θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο θαη ηα εηδηθά 

αληηθείκελα ζρεηηθά κε ην κάξθεηηλγθ ηνπ ηζηνηφπνπ, ηελ επηινγή ζηξαηεγηθήο 

κάξθεηηλγθ (5Ps), ηελ δεκηνπξγία ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ θαζνξηζκέλσλ 

ζηφρσλ θαη ηέινο ην ζρέδην αμηνιφγεζεο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηζηνηφπνπ, 

 Δπηζήκαλζε ησλ πξνδηαγξαθώλ θαηαζθεπήο, πνπ αθνξνχλ ην πεξηερφκελν, ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηηο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο, 

 Δλζσκάησζε  ζηνηρείσλ πνπ ηνπ πξνζδίδνπλ πξνζηηζέκελε αμία θαη  

αθνξνχλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θνηλνχ (δηαζεζηκφηεηα, πξνζβαζηκφηεηα, εηθφλεο), θαζψο 

θαη  ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ίδηνπ ηνπ  ηζηνηφπνπ (πεξηήγεζε ζε πνιιέο γιψζζεο, ξψηεζε 

ηνλ βηβιηνζεθνλφκν, επηθνηλσλία κέζσ θνηλσληθψλ δηθηχσλ),  

                                                 
18

 Ohio Library Council. Marketing the Library’ website. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 

  http://www.olc.org/marketing/index.html  

http://www.olc.org/marketing/index.html
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 Αλάπηπμε δηαδηθαζία πξνώζεζεο ηνπ ηζηνηφπνπ ζην θνηλφ ηεο βηβιηνζήθεο 

(αλαθνξά ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο ζε θάζε έληππν ηεο βηβιηνζήθεο) θαη ηηο 

ππεξεζίεο ηεο βηβιηνζήθεο δηακέζνπ ηνπ ηζηνηφπνπ, 

 Δθαξκνγή δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο θαη εμέηαζε επρξεζηίαο ηνπ ηζηνηόπνπ 

φπσο έρεη θαζνξηζηεί  ζην ζηάδην δεκηνπξγίαο ζρεδίνπ αλάπηπμεο ηνπ θαη πεξηιακβάλεη 

ηε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, απνηειεζκάησλ εξεπλψλ θαη ςεθνθνξηψλ θαη 

δνθηκαζίεο επρξεζηίαο. 

Ζ επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ  ησλ δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ έρεη σο 

αληηθείκελν ηελ πξνψζεζε
19

  «ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηηο ζπιινγέο, 

ηελ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε, κε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλφηεηα, θαζψο 

θαη κε πξνγξάκκαηα θαη παξνρέο φπσο ε δσξεάλ ηειενκνηνηππία θαη πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν. Ζ ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ επηιχεη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην πνηνο ρξεηάδεηαη λα 

ηηο γλσξίδεη, γηαηί ππάξρεη ελδηαθέξνλ θαη πσο ζα γίλνπλ γλσζηέο 

2.2.Γεκφζηεο Βηβιηνζήθεο θαη Νέεο Σερλνινγίεο 

Ο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ ειιεληθψλ δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ νξίδεη ηηο κνξθέο 

ππεξεζηψλ σο πιεξνθνξηαθέο, δαλεηζηηθέο, ππεξεζίεο αλαγλσζηεξίνπ, πξφζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν, εθδφζεηο, ππεξεζίεο ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, πνιηηηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη θαζηζηά αλαγθαία ηελ ελεξγή πξνβνιή ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη 

ζην θνηλφ ηεο
20

.  

2.2.1. Πξνζδνθίεο ρξήζηε απφ ηε βηβιηνζήθε 

Ζ παξαδνζηαθή παξνρή ππεξεζηψλ δηεμάγεηαη απφ ην ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο, ηνλ 

νπνίν επηζθέπηνληαη νη ρξήζηεο κε ζθνπφ ηελ ςπραγσγία, ηελ ελεκέξσζε θαη ηε ρξήζε 

ηνπ πιηθνχ ηεο. Ζ ζπρλφηεηα πξνζέιεπζεο θαζψο θαη ε πξνζέιθπζε ησλ ρξεζηψλ 

επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ην θαηά πφζν νη εγθαηαζηάζεηο, ε εζσηεξηθή δηακφξθσζε 

θαη ην θηήξην ηεο βηβιηνζήθεο είλαη ειθπζηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο.  

                                                 
19

 Marketing the small library(2002), Kansas State Library, pp.23-38. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 

http://www.kslib.info/ce/marketing/marketingthesmalllibrary.pdf 

20
 Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο, Γηα βίνπ κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ(2003

 
). «Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο 

Γεκφζησλ Βηβιηνζεθψλ», Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηρ.Β, Αξηζ.Φπι.1173, 

ζ.16150-16151. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν:  

http://www.libver.gr/ecpage.asp?id=3509&nt=18&banner=&submenu=0  

 

http://www.kslib.info/ce/marketing/marketingthesmalllibrary.pdf
http://www.libver.gr/ecpage.asp?id=3509&nt=18&banner=&submenu=0
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Οξηζκέλα ζηνηρεία πνπ θάλνπλ ην ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο θηιηθφ πξνο ηνπο 

επηζθέπηεο απεηθνλίδνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Ζ ζεκαληηθφηεξε αηηία επίζθεςεο ζηε 

βηβιηνζήθε είλαη ε αλάγθε γηα πιεξνθφξεζε θαη ςπραγσγία, πνπ ηθαλνπνηείηαη κε ηε 

ρξήζε ηνπ έληππνπ (βηβιία, πεξηνδηθά) θαη νπηηθνανπζηηθνχ πιηθνχ  πνπ δηαζέηεη ζηηο 

ζπιινγέο ηεο. Βαζηθή επηδίσμε θάζε βηβιηνζήθεο είλαη ε επθνιία αλαδήηεζεο, 

εληνπηζκνχ, πξφζβαζεο θαη αλάθηεζεο ηνπ πιηθνχ ηεο. Απηφ επηηπγράλεηαη δηακέζνπ 

ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαιφγνπ ηεο θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εζσηεξηθνχ 

θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο.  

 

 

 

 

ρήκα 2. Φηιηθά ζεκεία πξνο ηνπο επηζθέπηεο ηεο βηβιηνζήθεο 

Δμίζνπ ζεκαληηθφο ιφγνο επίζθεςεο ζηε βηβιηνζήθε ζεσξείηαη ε  δπλαηφηεηα  

ειεθηξνληθήο πιεξνθφξεζεο δηακέζνπ ηνπ δηαδηθηχνπ, θαζψο  θαη ε ‘δσξεάλ πξφζβαζε 

θαη εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα κηα ζεηξά ζεκάησλ 

φπσο νηθνλνκηθά, ηνπξηζηηθά, εθπαηδεπηηθά, εξγαζίαο, επηρείξεζεο, πνιηηηζηηθά, θιπ., ζε 

ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν’
21

 ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο πνπ 

νλνκάδνληαη θέληξα πιεξνθφξεζεο. 

                                                 

21
 Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο, Γηα βίνπ κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ(2003

 
). «Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο 

Γεκφζησλ Βηβιηνζεθψλ», Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηρ.Β, Αξηζ.Φπι.1173, 

ζ.16152. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν:  

http://www.libver.gr/ecpage.asp?id=3509&nt=18&banner=&submenu=0  
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ηζκφο) 

Φηιηθά 
ζηνηρεία πξνο 

επηζθέπηεο  

http://www.libver.gr/ecpage.asp?id=3509&nt=18&banner=&submenu=0
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Ζ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο ζε δξάζεηο ηεο 

βηβιηνζήθεο ζρεηηθέο κε  ηελ εθπαίδεπζε, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε κφξθσζε απνηειεί κία 

αθφκε αηηία πξνζέιθπζεο επηζθεπηψλ. Σα πξνγξάκκαηα κπνξεί λα έρνπλ ηε κνξθή 

δηαιέμεσλ θαη εθδφζεσλ γηα ηελ ηνπηθή ηζηνξία, καζεκάησλ γηα ηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ, εξγαζηεξίσλ ζπληήξεζεο βηβιίσλ, παξνπζηάζεηο βηβιίσλ απφ θαιιηηέρλεο. 

Έηζη ε βηβιηνζήθε γίλεηαη γλσζηή θαη πεξηζζφηεξν πξνζηηή ζε επξχηεξν θνηλφ, ην νπνίν 

ίζσο δελ είρε άιιε αθνξκή λα επηζθεθζεί  ην ρψξν ηεο.  

           Ο ξφινο ησλ ειιεληθψλ δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ σο θέληξα πιεξνθνξηψλ, 

εθπαίδεπζεο, κάζεζεο, δξαζηεξηνηήησλ, έξεπλαο θαη πιεξνθφξεζεο έρεη επεξεαζηεί ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, αθνχ εθαξκφδεηαη ζε πνζνζηφ 80 % σο 

κέζν πξνβνιήο ηνπο, αιιά θαη πξνψζεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο
22

.  

χκθσλα κε ηνλ McClure 
23

 o θνηλσληθφο ξφινο ηεο δεκφζηαο βηβιηνζήθεο 

εκθαλίδεη πιένλ ραξαθηεξηζηηθά φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Σφπνο γηα δεκφζηα πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν 

φινη νη θάηνηθνη ηεο θνηλφηεηαο φπνπ 

εδξεχνπλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ηνπ απφ ην ρψξν 

ηεο, 

Πξναγσγφο ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο 

ειεχζεξε πξφζβαζε θαη ρξήζε ηνπηθψλ 

θαη εζληθψλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο 

Πξναγσγφο επηθνηλσλίαο ζε έθηαθηεο 

αλάγθεο 

ζε πεξηπηψζεηο θπζηθψλ ή άιισλ 

θαηαζηξνθψλ 

Νέεο Σερλνινγίεο θαη δηαδίθηπν δηεπθνιχλεη ηελ εθπαίδεπζε ηεο ρξήζεο 

λέσλ ηερλνινγηψλ  θαη δηαδηθηχνπ 

ηήξημε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ζηεξίδεη ηηο  εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ 

                                                 
22

 Μειέηε γηα ηε κέηξεζε ησλ δεηθηώλ ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο i2010 γηα ην έηνο 2008: απνγξαθηθή Μειέηε Δ3: 

θαηαγξαθή δεκνζίσλ ππεξεζηώλ δηαζέζηκσλ ζηνπο πνιίηεο online: ζπληάρζεθε από ηελ MRB γηα ην 

Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (n.d.), ζ.6,7,11. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 

http://www.observatory.gr/files/meletes/i2010_AM_%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%C

F%83%CE%B9%CE%B5%CF%822008.pdf 
23

 McClure, Charles, R. and Jaeger, Paul T.(2009). Public libraries and Internet service roles : measuring 

and maximizing internet services, Chicago, American Library Association, pp 49-50. Γηαζέζηκν ζηνλ 

δηθηπαθφ ηφπν: 

http://books.google.gr/books?id=nBI2VzxEOS8C&printsec=frontcover&dq=public+libraries+and+internet

&hl=el&ei=zJ2UTPiPH8_54gbHsLTsBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCcQ6A

EwAA#v=onepage&q&f=false 

http://www.observatory.gr/files/meletes/i2010_AM_%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%822008.pdf
http://www.observatory.gr/files/meletes/i2010_AM_%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%822008.pdf
http://books.google.gr/books?id=nBI2VzxEOS8C&printsec=frontcover&dq=public+libraries+and+internet&hl=el&ei=zJ2UTPiPH8_54gbHsLTsBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCcQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.gr/books?id=nBI2VzxEOS8C&printsec=frontcover&dq=public+libraries+and+internet&hl=el&ei=zJ2UTPiPH8_54gbHsLTsBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCcQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.gr/books?id=nBI2VzxEOS8C&printsec=frontcover&dq=public+libraries+and+internet&hl=el&ei=zJ2UTPiPH8_54gbHsLTsBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCcQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
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λέσλ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ πεγψλ 

πιεξνθφξεζεο θαη ηελ παξνρή βνήζεηαο 

γηα ηελ αλαδήηεζε απηψλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ 

Δπηθνηλσληαθέο δηεπθνιχλζεηο παξέρεη δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ θίισλ θαη νηθνγελεηψλ κε ηελ 

ειεχζεξε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ 

Διεχζεξε πξφζβαζε πξνζθέξεη αλνηθηή πξφζβαζε ζηελ 

πιεξνθφξεζε απφ νπνηαδήπνηε πεξηνρή 

θαη νπνηαδήπνηε ψξα θαη κέξα κέζσ ησλ 

ηζηνζειίδσλ ηεο 

Φεθηαθέο ππεξεζίεο εκθαλίδεη ςεθηαθέο ππεξεζίεο 

επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο γηα 

δηεπθφιπλζε ησλ εηθνληθψλ επηζθεπηψλ) 

Πίλαθαο 3. Κνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά βηβιηνζεθψλ 

2.2.2. Νέεο ηερλνινγίεο θαη επίηεπμε ζηφρσλ βηβιηνζήθεο 

Ο ζχγρξνλνο ηξφπνο πξνβνιήο ησλ ππεξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο είλαη κέζα απφ ην 

δηαδίθηπν, κε ηε δεκηνπξγία δηθηπαθψλ ηφπσλ, εθαξκφδνληαο ηηο ηερληθέο ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ κάξθεηηλγθ.  

Έλα ζρέδην δηαδηθηπαθνχ κάξθεηηλγθ θαη επηθνηλσλίαο γηα ηηο δεκφζηεο 

βηβιηνζήθεο, ζην νπνίν πξνζδηνξίδνληαη ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλνληαη θαη νη ζηφρνη 

πνπ θαινχληαη  λα επηηχρνπλ, είλαη δπλαηφ  λα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ δξάζεηο
24

:  

 Δκθάληζε ησλ ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ ηνπο σο ζχλδεζκνη ζε πεξηθεξεηαθέο 

θαη εζληθέο δηαδηθηπαθέο πχιεο (portals) 

 Βειηηζηνπνίεζε ηεο δεκηνπξγίαο θαη  παξνπζίαζεο πεξηερνκέλνπ ησλ ηζηφηνπσλ 

δίδνληαο έκθαζε ζε δεηήκαηα επρξεζηίαο φπσο: πξφζβαζε απφ πνιιέο κεραλέο 

                                                 
24

 Stigter, Fleur (2007). Description of future central Web-marketing and communication efforts of The 

European Library: EDL project M4.3 FS ’07, pp.5-9.Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ 

ηφπν:http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/organisation/cooperation/archive/edlproject/downloads/repo

rt%20M4%203.pdf 

http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/organisation/cooperation/archive/edlproject/downloads/report%20M4%203.pdf
http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/organisation/cooperation/archive/edlproject/downloads/report%20M4%203.pdf
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αλαδήηεζεο, θηιηθή επαθή πινήγεζεο, παξνπζίαζε ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ βάζεη 

δηεζλψλ πξνηχπσλ (OJAI), ρξήζε δηεπξπκέλεο  νξνινγία ιέμεσλ-θιεηδηψλ γηα ηελ 

αλαδήηεζε πεξηερνκέλνπ θαη βηβιηνγξαθηθψλ εγγξαθψλ,  ζχλδεζε επξείαο ρξήζεο 

ιέμεσλ κε ζεκαηηθέο αλαδεηήζεηο πεξηερνκέλνπ, ζπρλέο ελεκεξψζεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ, 

εμαηνκίθεπζε πιεξνθνξηψλ, αλάξηεζε πιεξνθνξηψλ ρξήζεο, βνήζεηαο θαη ζπρλψλ 

εξσηήζεσλ, ρξήζε πνιπκέζσλ 

 Υξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο σο δηαχινπο δηαλνκήο πιεξνθνξηψλ 

Σα απνηειέζκαηα έξεπλαο γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ είδνπο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο, πνπ πηνζεηνχλ δψδεθα δεκφζηεο βηβιηνζήθεο ζε Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη 

Νέα Εειαλδία
25

, αλέδεημε σο πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλεο ρξήζεο ηα ηζηνινγία (bogs), ηηο 

ξνέο πνιχ απιήο δηαλνκήο (Really Simple Syndication Feeds-ROSS), ηηο ηζηνζειίδεο 

επεμεξγαζίαο πεξηερνκέλνπ (Wakes), ηελ άκεζε επηθνηλσλία κεηαμχ κελπκάησλ ( Instant 

Messaging-IM), ηα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα γλψζεσλ (online quizzes) θαη ηηο ειεθηξνληθέο 

ςεθνθνξίεο (online polls).   

Βαζηθή πξνυπφζεζε εθαξκνγήο ησλ λέσλ κνξθψλ δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο είλαη 

ε πξνζαξκνγή ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο ζε δηαδηθηπαθφ 

πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο πνπ είλαη γλσζηφ σο  WEB 2.0, ην νπνίν φηαλ εθαξκφδεηαη  απφ 

ηα βηβιηνζήθεο νλνκάδεηαη Library 2.0 

2.2.3. Δθαξκνγέο ηερλνινγίαο WEB 2.0  

  Σν WEB  2.0
26

  είλαη κηα δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα πνπ  επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε, 

ρξήζε θαη ζπκκεηνρή ζε πνηθηιία πεγψλ πιεξνθφξεζεο δηακέζνπ ηεο πηνζέηεζεο λέσλ 

δηαδξαζηηθψλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ φπσο  ηζηνιφγηα, κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, 

ξνψλ δηαλνκήο, ηζηνζειίδεο επεμεξγαζίαο πεξηερνκέλνπ, νπηηθνανπζηηθά κέζα. Οη 

ηζηφηνπνη ησλ ζχγρξνλσλ βηβιηνζεθψλ ζεσξνχληαη απηήο ηεο ηερλνινγίαο φηαλ 

εκθαλίδνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

                                                 
25

 Rutherford,  Louise L.(2008). «Implementing social software in public libraries:an exploration of the 

issues confronting public library adopters of social software». Library Hi Tech, Vol. 26,  No. 2, pp. 184-

200. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 

http://www.emeraldinsight.com/0737-8831.htm 
26

 Curran, Kevin, Murray, Michelle and Christian, Martin(2007). «Taking the information to the public 

through Library 2.0». Library Hi Tech, Vol. 25,  No. 2, pp. 288-297. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 

www.emeraldinsight.com/0737-8831.htm 

http://www.emeraldinsight.com/0737-8831.htm
http://www.emeraldinsight.com/0737-8831.htm
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 Δπηηξέπνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ ζηε δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ, φπσο 

βηβιηνθξηηηθέο θαη βηβιηνπαξνπζηάζεηο, 

 Δπηδηψθνπλ ηε ζπλεηζθνξά ησλ ρξεζηψλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη 

ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ηζηνηφπνπ κέζσ ζρνιίσλ, πξνηάζεσλ θαη ππνδείμεσλ, 

 Δληζρχνπλ ηελ επαθή ηνπ ρξήζηε κε ηνλ ηζηφηνπν παξέρνληαο ηνπ ηε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο πξνζσπηθνχ ρψξνπ ρξήζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ‘ε βηβιηνζήθε κνπ’ 

 Ο ειεθηξνληθφο θαηάινγνο ηνπο δηαηίζεηαη ζε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα  

 Δθαξκφδνληαη πξφηππα δηαδηθηχνπ, γιψζζα κνξθνπνίεζε ππεξθεηκέλνπ 

(HyperText Markup Language- HTML) θαη ειεθηξνληθά έγγξαθα κε ζχλνιν θαλφλσλ 

γηα ηελ κνξθνπνίεζε κηαο ηζηνζειίδαο (Cascading Style Sheets- CSS), γηα ηε ρξήζε 

δηαδεδνκέλσλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη αληαιιαγήο πεξηερνκέλνπ  

 Δλζσκάησζε αλαγθαίσλ ηερλνινγηψλ δηαδηθηχνπ φπσο ηε γιψζζα ζήκαλζεο 

XML(Extensible Markup Language) πνπ πεξηέρεη έλα ζχλνιν θαλφλσλ γηα ηελ 

ειεθηξνληθή θσδηθνπνίεζε θεηκέλσλ, ηηο ξνέο απνζηνιήο πιεξνθνξηψλ RSS (Really 

Simple Syndication) θαη ηε δηεπαθή πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγψλ API (Application 

Programming Interface) 

Ζ απφδνζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερλνινγίαο web 2.0 ζηηο 

δεκφζηεο βηβιηνζήθεο εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ηήξεζεο νξηζκέλσλ βαζηθψλ  αξρψλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

Απειεπζέξσζε ησλ ζηνηρείσλ θαη 

δεδνκέλσλ 

ρξήζε ηεο εθαξκνγήο κε δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο 

Δηθνληθέο εθαξκνγέο δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ηζηνηφπνπ κε ηηο 

δηάθνξεο εθαξκνγέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο 

ζην δηαδίθηπν θαη παξέρεη δπλαηφηεηεο 

πιεξνθφξεζεο απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο, 

Δλεξγή ζπκκεηνρηθή δξάζε ρξεζηψλ απεπζείαο ζπλδέζεηο κέζσ ηζηνινγίσλ 

θαη αληαιιαγήο αξρείσλ, γεγνλφο πνπ 

θαζηζηά ηηο πιεξνθνξίεο νξαηέο ζε 

φινπο φζνη ελδηαθέξνληαη θαη επηζπκνχλ 

λα ζρνιηάζνπλ ή λα πξνζζέζνπλ 

νπνηαδήπνηε λέα πιεξνθνξία  
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Δξγαζίεο γηα ηνπο ρξήζηεο εληνπίδεη θαη ζπγθεληξψλεη πεξηερφκελν 

πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ 

θάζε ρξήζηε 

πκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ δηακφξθσζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηε 

δεκηνπξγία εθαξκνγψλ κε δηαδηθαζία 

πξνζσπηθήο επηινγήο αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπο 

Διεχζεξε δηαθίλεζε ηδεψλ θαη 

πιεξνθνξηψλ 

 

Γηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο ηεο 

θνηλφηεηαο 

ρξήζε παξφκνησλ εθαξκνγψλ απφ ηα 

κέιε ηεο 

Αλαλέσζε ηεο πιεξνθφξεζεο δπλαηφηεηα άκεζεο επηινγήο θαη 

πξνβνιήο ρσξίο ηελ πινήγεζε απφ ηε 

κηα ζειίδα ηνπ ηζηνηφπνπ ζε άιιε 

 

Αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ πνπ είλαη θαη ηη θάλεη ν  ρξήζηεο 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη έμππλεο 

εθαξκνγέο πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο 

αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ  

Πίλαθαο 4. Αξρέο εθαξκνγήο ηερλνινγίαο web 2.0 

2.2.3.1 Ο ξφινο ηνπ ρξήζηε ηεο βηβιηνζήθεο ζην πιαίζην ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ 

Ζ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο απηήο
27

 ζπκβάιεη ζηνλ επέιηθην  ζρεδηαζκφ ηνπ 

ηζηνηφπνπ παξέρνληαο δπλαηφηεηεο ελεκεξψζεσλ θαη επαλαζρεδηαζκνχ, εκπινπηίδεη θαη 

αληαπνθξίλεηαη ζε απαηηήζεηο ηεο δηεπαθήο αλζξψπνπ –κεραλήο, δηεπθνιχλεη ηε 

ζπλεξγαζία ζηε δεκηνπξγία θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηζηνηφπνπ,   

επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία λέσλ εθαξκνγψλ, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θαη ην ζπλδπαζκφ 

                                                 
27
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δηαθνξεηηθψλ εθαξκνγψλ ηνπ δηαδηθηχνπ ή κε ην ζπλδπαζκφ ζηνηρείσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο, δεκηνπξγεί θνηλσληθά δίθηπα αηφκσλ κε θνηλά 

ελδηαθέξνληα.  

Ζ ρξήζε ηεο ζεσξείηαη επηηπρήο φηαλ νη ππεξεζίεο ηνπ αμηνινγνχληαη θαη 

ελεκεξψλνληαη ζπρλά κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ κεηαβαιιφκελσλ αλαγθψλ ησλ 

ρξεζηψλ ηνπ. Ζ εθαξκνγή ηεο ζηηο βηβιηνζήθεο γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξπλζεί  ε 

ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ ηνπο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλαλέσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

βηβιηνζήθεο.  

Ο ξφινο ηνπ ρξήζηε ηεο βηβιηνζήθεο, ζηα πιαίζηα ηεο Library 2.0, κεηαβάιιεηαη θαη 

απφ παζεηηθφο δέθηεο ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο κεηαηξέπεηαη ζε ελεξγά 

ζπκκεηέρνληα  ζηελ παξαγσγή ηεο πιεξνθφξεζεο. Απηή ε ζπκκεηνρή είλαη δπλαηή 

δηακέζνπ εθαξκνγψλ φπσο ηα wikis θαη ηα blogs, θαζψο θαη δηθηχσλ θνηλσληθήο 

δηεπαθήο φπσο ην MySpace θαη ην Facebook. Με ηε ρξήζε απηψλ ησλ εθαξκνγψλ νη 

ρξήζηεο ζρνιηάδνπλ, κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο θαη ζπκκεηέρνπλ ζε εηθνληθέο 

ζπδεηήζεηο. Δπνκέλσο αλαπηχζζνπλ δηαιεθηηθή ζρέζε κε απηφλ πνπ επηθνηλσλνχλ. 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ βηβιηνζεθψλ, ζηα πιαίζηα ηνπ παξαδνζηαθνχ 

ζπκβνπιεπηηθνχ ηνπο ξφινπ, ήηαλ ε αλάπηπμε δπλαηνηήησλ πξφζβαζεο ζηνπο ρξήζηεο 

ηνπο ζε ειεθηξνληθνχο θαηαιφγνπο, ζπιινγέο πιηθνχ θαη βάζεηο δεδνκέλσλ
28

  

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο,  ε επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή πνπ εθαξκφδεη ε Library 2.0 

έρεη ην ραξαθηήξα ηεο πξνζαξκνγήο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο δπλαηφηεηεο ηεο 

βηβιηνζήθεο, δηαηεξψληαο ην ξπζκηζηηθφ ηεο ξφιν. Γηα παξάδεηγκα, δεκηνπξγεί 

ηζηνρψξνπο (blogs) γηα ινγνηερληθέο ζπδεηήζεηο  ή ελζσκαηψλεη ζηηο παξνπζηάζεηο 

πιηθνχ ησλ ζπιινγψλ ηεο ηηο πξνηάζεηο ή ηα ζρφιηα ησλ ρξεζηψλ ηεο γηα βηβιία ή άιινπ 

είδνπο πιηθφ.  

ε άιιεο πεξηπηψζεηο, ν ηζηφηνπνο ηεο βηβιηνζήθεο ηνπνζεηείηαη ζε έλα δεκνθηιέο 

κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο Facebook. Γηακέζνπ απηήο ηεο εθαξκνγήο ν ρξήζηεο 

ηνπ Facebook κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί αλαδήηεζε ζηνλ ειεθηξνληθφ θαηάινγν ηεο 

βηβιηνζήθεο δηαηεξψληαο ην πξνζσπηθφ ηνπ πξνθίι θαη λα δεκηνπξγήζεη θίινπο ηεο 

βηβιηνζήθεο κέζα απφ ηε δηθή ηνπ ηζηνζειίδα. Με ηε ζηξαηεγηθή απηή νη 
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δξαζηεξηφηεηεο ηεο βηβιηνζήθεο εκθαλίδνληαη απνθεληξσκέλεο. Δπνκέλσο ην ζχγρξνλν 

κνληέιν επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο κεηαηνπίδεηαη  απφ ηελ πξνζέιθπζε ρξεζηψλ πξνο 

ηε βηβιηνζήθε ζηελ πξνψζεζε ηεο πξνο ηνπο ρξήζηεο. 

Ζ εκπινθή ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, θαζψο θαη άιισλ εθαξκνγψλ ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ, ζην ζρεδηαζκφ επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ησλ βηβιηνζεθψλ 

πεξηιακβάλεη ηνλ ζπλππνινγηζκφ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ην  θνηλφ πνπ ζα ηα 

ρξεζηκνπνηήζεη, ηε δηαθήκηζε ησλ δπλαηνηήησλ απηψλ θαη ηελ παξνρή βνεζεηηθήο 

ππνζηήξημεο πξνο ηνπο ρξήζηεο.  

Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα εθαξκνγήο ηνπο ζηελ επηθνηλσληαθή πνιηηηθή ησλ 

βηβιηνζεθψλ είλαη φηη δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο, φπσο νη λένη, εθπαηδεπηηθνί, 

θνηηεηέο πνπ απνηεινχλ ην θνηλφ ηεο βηβιηνζήθεο  είλαη ήδε εμνηθεησκέλεο κε ηε ρξήζε 

θαη ηηο δπλαηφηεηεο απηψλ ησλ εξγαιείσλ, γεγνλφο πνπ ζπκβάιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ 

επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο. 

2.3.Σν κάξθεηηλγθ δηακέζνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην κάξθεηηλγθ ησλ βηβιηνζεθψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ζθνπφ ηελ νηθνδφκεζε ζρέζεσλ επηθνηλσλίαο κε ηνπο ρξήζηεο ηνπο 

θαη κε φθεινο ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο φζν θαη γηα απηέο. Σα ηερλνινγηθά εξγαιεία 

ζεσξνχληαη σο πξνζηηζέκελε αμία πνπ πξνάγνπλ ηελ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε θαη 

βειηηψλνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ 

πιεξνθφξεζε. Αμία ζεκαίλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο βηβιηνζήθεο λα αληαπνθξηζεί ζηνπο 

ζηξαηεγηθνχο  ηεο ζηφρνπο κε νηθνλνκηθά απνδνηηθφ ηξφπν
29

.  

Σν δεκνθηιέζηεξν εξγαιείν κάξθεηηλγθ γηα ηηο βηβιηνζήθεο είλαη ν δηθηπαθφο ηνπο 

ηφπνο. Ζ ρξήζε ηνπ σο θαλάιη επηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο  

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη. Πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο ςεθηαθήο, 

εμαηνκηθεπκέλεο, πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθνπνηεκέλεο επηθνηλσλίαο
30

.  
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Φεθηαθή επηθνηλσλία SMS, e-mail, blogs θαη ε ειεχζεξε δηάζεζε 

ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ, φπσο ειεθηξνληθά θαη ςεθηαθά 

βηβιία θαη άξζξα(e-books, e-articles), πξνζδίδνπλ ζηε 

βηβιηνζήθε ηζρπξή επηθνηλσληαθή παξνπζία θαη ζέζε ζην 

δηαδίθηπν 

Δμαηνκηθεπκέλε 

επηθνηλσλία 

βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηνπ κεξηζκνχ, φπνπ ην θαηάιιειν 

κήλπκα παξαδίδεηαη ζηνλ θαηάιιειν ρξήζηε ηε ζσζηή 

ρξνληθή ζηηγκή θαη ζην ζσζηφ ηφπν, βάζεη ησλ 

δηαθνξνπνηεκέλσλ  νκάδσλ ηνπ θνηλνχ ηεο θάζε 

βηβιηνζήθεο (ε παξάδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

επηζθέςεσλ θηλεηψλ κνλάδσλ βηβιηνζεθψλ 

απνζηέιιεηαη κέζσ e-mail κφλν  ζηα ζρνιεία πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα) 

Πξνζσπηθή επηθνηλσλία ρξήζε πξνζσπηθψλ ςεθηαθψλ βνεζεκάησλ (PDA) θαη 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη παξέρεη ζην ρξήζηε ηε 

δπλαηφηεηα απφ φπνπ θαη αλ βξίζθεηαη θαη νπνηαδήπνηε 

ζηηγκή λα επηζθεθζεί εηθνληθά ην ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο, 

λα πεξηεγεζεί ζηηο ζπιινγέο ηεο, λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ, λα αηηεζεί ηελ θξάηεζε πιηθνχ 

γηα δαλεηζκφ 

Κνηλσληθνπνηεκέλε 

επηθνηλσλία 

ρξήζε κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο Facebook, 

YouTube, Myspace δηακέζνπ ησλ νπνίσλ νη ρξήζηεο 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζρνιηάζνπλ, λα ππνζηεξίμνπλ θαη 

λα πξνηείλνπλ νηηδήπνηε αθνξά ηηο βηβιηνζήθεο ζε νκάδεο 

θνηλνχ κε ηα ίδηα ελδηαθέξνληα. 

Πίλαθαο 5. Γπλαηφηεηεο δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο 

Οη κνξθέο επηθνηλσλίαο πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ δηακέζνπ ηνπ 

ηζηνηφπνπ, κε εθαξκνγέο λέσλ ηερλνινγηψλ, αλαδεηθλχνπλ ηέζζεξα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά  ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
31

: 
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 Αλζξσπνθεληξηζκφ, φπνπ νη ρξήζηεο ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνβάιινληαη ζηε δηαδηθηπαθή παξνπζίαζε ηεο 

βηβιηνζήθεο, ηνλ ειεθηξνληθφ ηεο θαηάινγν, θ.ιπ. κε δπλακηθφ ηξφπν κε απνηέιεζκα λα 

κελ ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο κεηαμχ βηβιηνζεθνλφκνπ θαη ρξήζηε. 

 Πξναγσγή εκπεηξίαο ρξήζεο πνιπκέζσλ, φπνπ πνιιέο ππεξεζίεο θαη ζπιινγέο ηεο 

πεξηέρνπλ εηθφλεο, βίληεν , ήρν ζε ζπλδπαζκφ ή κεκνλσκέλα, 

 Κνηλσληθνπνίεζε ιφγσ ηεο πνηθηιίαο ησλ ζχγρξνλσλ θαη αζχγρξνλσλ ηξφπσλ 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη κε ηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο, 

 Καηλνηνκία ιφγσ ηεο εθαξκνγήο λέσλ ηξφπσλ γηα ηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο 

ζηνπο ρξήζηεο  

Ζ πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ  επηηξέπεη ηελ απεπζείαο επηθνηλσλία ηεο θνηλφηεηαο 

κε ηε δεκφζηα βηβιηνζήθε. Δηδηθφηεξα ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο απνηεινχλ 

δηαχινπο αληαιιαγήο πξνζσπηθψλ πεγψλ  πιεξνθφξεζεο  πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλεο 

ζηελ ηθαλνπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ θαη εμαηνκηθεπκέλσλ αλαγθψλ. Σν πεξηερφκελν 

επνκέλσο ησλ πιεξνθνξηψλ εκπινπηίδεηαη θαη δηακνξθψλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

ρξήζηεο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο βηβιηνζήθεο ε ρξήζε απηψλ ησλ κέζσλ κπνξεί λα είλαη ε 

εηζαγσγή θαη δεκηνπξγία ππεξεζίαο πξνζσπηθήο βηβιηνζήθεο ή θαηαιφγνπ αλάγλσζεο 

βηβιίσλ, επηρεηξψληαο λα ζπλδέζεη κεηαμχ ηνπο ρξήζηεο κε ηα ίδηα αλαγλσζηηθά 

ελδηαθέξνληα.  

2.3.1 Πξνβιεκαηηζκνί απφ ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ 

Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα  ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πξνθαινχλ 

πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπο σο επηθνηλσληαθά εξγαιεία κάξθεηηλγθ ζε 

ζεκεία φπσο
32

:  

 Ζ παξαδνζηαθή αμηνιφγεζε ησλ ηζηφηνπσλ δηεμάγεηαη ζηε βάζε ιεηηνπξγηθά 

απνδεθηψλ ππεξεζηψλ θαη ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο βηβιηνζήθεο. Οη εθαξκνγέο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο βαζίδνληαη ζε δηαδηθηπαθέο δξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθνπνίεζεο 
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πνπ παξνπζηάδνπλ δπλακηθή ζε πξνζσπηθά απνδεθηνχο ζηφρνπο νη νπνίνη ζπρλά 

κεηαβάιινληαη, 

 Σα πξνζδνθφκελα απνηειέζκαηα απφ ηε κέηξεζε ηνπ ξφινπ ησλ εθαξκνγψλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο αθνξνχλ επαθέο, πνηφηεηα δσήο θαη πξφζθαηξε ελεκέξσζε, 

ζηεξίδνληαη επνκέλσο ζ’ έλα ζχζηεκα γλψζεσλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη ηθαλνηήησλ ην 

νπνίν απνδίδεη κεγάιε βαξχηεηα ζηε ζηελ αηνκηθή ηθαλνπνίεζε, 

 Ζ έλλνηα ηεο θνηλφηεηαο μεπεξλά ηα ηνπηθά γεσγξαθηθά φξηα θαη σο  επηηπρήο 

επηινγή λνείηαη ε παγθφζκηα απνδνρή θαη ζπκκεηνρή, 

 Ζ επηηπρία απφ ηε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ εμαξηάηαη απφ ηηο δεμηφηεηεο 

θαη ηε γλψζε ηνπ αηφκνπ πνπ ηηο ρξεζηκνπνηεί 

 Ζ κέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πξαγκαηηθήο ρξήζεο απηήο ηεο ηερλνινγίαο είλαη 

ζρεδφλ αδχλαηε δηφηη ε κέηξεζε ηεο πνηφηεηα ηεο ηερλνινγίαο πνπ είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα κπνξεί λα είλαη αληίζεηε κε ηε ρξήζε ηνπο. 

Δγείξνληαη επνκέλσο δεηήκαηα ζρεηηθά ηελ πνηφηεηα ηνπ ηζηνηφπνπ φηαλ 

ρξεζηκνπνηεί λέεο ηερλνινγίεο. Σν πξφηππν ISO 9000
33

 νξίδεη σο πνηφηεηα ηε ζπλεπή 

ζπκκφξθσζε ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο κε έλα δεδνκέλν ζχλνιν  πξνδηαγξαθψλ θαη 

πξνηχπσλ θαη κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ.  

Ζ δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ζηηο δεκφζηεο βηβιηνζήθεο ζπλδέεηαη κε ηελ απνζηνιή 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο,  πνπ είλαη ε ζπιινγή, νξγάλσζε θαη πξφζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο γηα ην θνηλφ ηεο. Έρεη ηε κνξθή γξαπηήο δήισζεο φηαλ νη 

εμνπζηνδνηεκέλεο αξρέο  νξηνζεηνχλ εμεηδηθεπκέλνπο ζηφρνπο  γηα ηελ επηινγή 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ. 

ην πιαίζην απηφ, ηα βαζηθά πνηνηηθά θξηηήξηα ηνπ δηθηπαθνχ  ηφπνπ θάζε 

βηβιηνζήθεο είλαη: 

 Δπηθαηξνπνίεζε θαη αλαλέσζε  πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ (ειεθηξνληθφο 

θαηάινγνο), 

 Δπθνιία ρξήζεο θαη πξφζβαζεο ηνπ ηζηνηφπνπ( πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο θαη 

ψξεο πξφζβαζεο), 
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 Ξεθάζαξε επεμήγεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ζε 

θαηαλνεηή γιψζζα επηθνηλσλίαο (ζεκαηηθέο εηηθέηεο πεξηνρψλ ηζηνηφπνπ),  

 Πνηθηιία ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο (e-mail, chat forms) 

 Ζ θαηάξηηζε ελφο πιάλνπ γηα ην ζρεδηαζκφ ηζφηνπνπ απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν 

γηαηί θαζνξίδεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ εμππεξεηεί ε δεκηνπξγία ηνπ 

θαη θαηεπζχλεη ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο σο πξνο ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ.
34

   

Γηα παξάδεηγκα, ε δπλαηφηεηα αλάξηεζεο ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ πξέπεη λα 

απνηειεί ζηφρν ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο βηβιηνζήθεο δηφηη επεξεάδεη ηα 

ηκήκαηα επηινγήο, επεμεξγαζίαο θαη πξνβνιήο πιηθνχ, θαζψο θαη ην ηκήκα 

πιεξνθνξηθήο γηα ηε δεκηνπξγία εηδηθψλ θσδηθψλ ρξήζεο.     

     

2.3.2.Αμηνιφγεζε επρξεζηίαο ηζηνηφπνπ θαη κάξθεηηλγθ-Ζ έλλνηα ηεο 

επρξεζηίαο 

Ζ πνηφηεηα ελφο ηζηφηνπνπ απφ ηελ πιεπξά ηεο άπνςεο ησλ αηφκσλ πνπ ηνλ 

ρξεζηκνπνηνχλ έρεη ηελ έλλνηα ηεο επρξεζηίαο θαη παξνπζηάδεη ηα πνηνηηθά  ζηνηρεία ηνπ 

ζπλδεφκελα κε ηελ ηερλνινγία. Σν πξφηππν ISO 9241-Part11 αλαθέξεη φηη επρξεζηία 

είλαη ε ‘έθηαζε πνπ έλα πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο 

ψζηε λα θαηαθέξνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο κε απνηειεζκαηηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα 

θαη ηθαλνπνίεζε ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ρξήζεο’
35

.  

χκθσλα κε ην παξαπάλσ πξφηππν: 

 Απνηειεζκαηηθόηεηα είλαη ε αθξίβεηα θαη ε πιεξφηεηα κε ηελ νπνία νη ρξήζηεο 

πεηπραίλνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο 

 Απνδνηηθόηεηα είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζε αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα κε ηελ νπνία 

νη ρξήζηεο πεηπραίλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαζψο θαη νη πφξνη πνπ απαηηνχληαη γηα λα ηα 

θαηαθέξνπλ, θαη 
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 Ιθαλνπνίεζε είλαη ε άλεζε θαη απνδνρή ηεο ρξήζεο 

Ο νξηζκφο ηνπ  Nielsen
36

 γηα ηελ  επρξεζηία είλαη έλαο ζπλδπαζκφο παξαγφλησλ 

φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Γπλαηφηεηα 

εθκάζεζεο 

επθνιία θαηαλφεζεο θαη αθνκνίσζεο  ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο πξντφληνο 

Απνδνηηθφηεηα ν βαζκφο επίδνζεο ηνπ πξντφληνο απφ ηε ζηηγκή πνπ  ν 

ρξήζηεο κάζεη ηε ρξήζε ηνπ 

Δπθνιία 

απνκλεκφλεπζεο 

ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ελφο πξντφληνο, λα παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα αθφκε θαη ζηνλ πεξηζηαζηαθφ ρξήζηε λα είλαη 

ζε ζέζε λα ην μαλαρξεζηκνπνηήζεη κεηά έλα ρξνληθφ 

δηάζηεκα κε ρξήζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη  ε επαλάιεςε 

εθκάζεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ 

Λίγα ιάζε ν βαζκφο ηθαλφηεηαο ηνπ πξντφληνο λα εκθαλίδεη έλα 

ρακειφ αξηζκφ ζθαικάησλ, λα δηεπθνιχλεη ηνπο ρξήζηεο 

ψζηε λα θάλνπλ ειάρηζηα ιάζε φηαλ ην ρξεζηκνπνηνχλ θαη 

φηαλ ζθάινπλ, λα είλαη ζε ζέζε λα ηνπο βνεζήζεη ζηελ 

εχθνιε αλάθηεζε 

Ηθαλνπνίεζε ηνπ 

ρξήζηε 

Ηθαλνπνίεζε ηνπ ρξήζηε, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ν ρξήζηεο 

ζεσξεί ην ζχζηεκα επράξηζην ζηε ρξήζε 

Πίλαθαο 6. Παξάγνληεο επρξεζηίαο ζχκθσλα κε Nielsen 

Δηδηθφηεξα ζρεηηθά κε ηελ επρξεζηία ηζηνηφπνπ ν Nielsen
37

 αλαθέξεη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ παξνπζηάδνληαη ηνλ αθφινπζν πίλαθα. 

Γπλαηφηεηα θαηαλφεζεο θαη αθνκνίσζεο 

ηεο ρξήζεο ελφο ηζηφηνπνπ 

επθνιία ησλ ρξεζηψλ λα θαηαιάβνπλ 

απφ ηελ Αξρηθή ειίδα ην πεξηερφκελν 

θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλεη θαη 

ηελ επθνιία αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ κε 

ηε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ ζπλδέζεσλ γηα 
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ηελ πινήγεζε ζηηο πεξηνρέο ηνπ 

ηζηνηφπνπ. Δπθνιία θαηαλφεζεο 

ζεκαίλεη επίζεο φηη  νη κεραληζκνί 

πινήγεζεο αλαγλσξίδνπλ 

απνηειεζκαηηθά ην πεξηερφκελν ησλ 

ηζηνζειίδσλ πνπ πεξηιακβάλεη. 

Απνδνηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηε γξήγνξε 

αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε πεξηερνκέλνπ 

απφ ηνπο ρξήζηεο δηακέζνπ ησλ 

δηαζέζηκσλ  ζπλδέζκσλ 

επθνιία πξνζαλαηνιηζκνχ ζηηο δηαθνξέο 

πεξηνρέο ηνπ ηζηνηφπνπ αλάινγα κε ην 

πεξηερφκελν θαη ηελ αξρηθή ζειίδα 

απνηειεί έλα αθφκα ζηνηρείν 

απνδνηηθφηεηαο. 

Δπθνιία απνκλεκφλεπζεο νη ρξήζηεο είλαη ηθαλνί λα πεξηεγεζνχλ 

ζηα πεξηερφκελα ηνπ ηζηνηφπνπ, κεηά 

απφ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κε 

ρξήζεο,  κε ηε βνήζεηα ηνπ κελνχ 

πινήγεζεο 

Λίγα ιάζε ηθαλφηεηα ησλ ρξεζηψλ λα είλαη ζε ζέζε 

λα επηζηξέθνπλ ζε πξνεγνχκελεο 

πεξηνρέο ηνπ ηζηνηφπνπ ζε πεξηπηψζεηο 

ρξήζεο ιαλζαζκέλσλ ππεξζπλδέζεσλ 

θαη  ηζηνζειίδσλ πνπ έρνπλ ιήμεη ή 

θαηαξγεζεί 

Ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ φηη ειέγρνπλ 

ηνλ ηζηφηνπν 

Καηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ 

δηαζέηεη θαη έρνπλ εμνηθεησζεί κε ηηο 

απαηηήζεηο πινήγεζεο. 

Πίλαθαο 7. Παξάγνληεο επρξεζηίαο ηζηνηφπνπ ζχκθσλα κε Nielsen 

Ζ έλλνηα ηεο επρξεζηίαο ζπλδέεηαη θαη κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα, κε ηε ρξήζε 

δειαδή  ηερλνινγίαο πνπ είλαη παγθφζκηα δηαδεδνκέλε θαη ζπκβαηή κ’ απηή πνπ 
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δηαζέηεη ν ρξήζηεο. Σν πξφηππν W3C (Web Accessibility Initiative-WAI) ζέηεη δχν 

βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα
38

: 

 Ζ παξαγσγή πεξηερνκέλνπ νθείιεη λα είλαη αληηιεπηή θαη ιεηηνπξγηθή, πνπ 

ζεκαίλεη ηε ρξήζε απιήο θαη θαηαλνεηήο γιψζζαο, θαζψο θαη ηνλ θαζνξηζκφ 

πινήγεζεο θαη κεραληζκψλ πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηελ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν  

 Δμαζθάιηζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ πξφζβαζεο, απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ 

θαηάιιειε θσδηθνπνίεζε ζην ζρεδηαζκφ ησλ   ηζηνζειίδσλ ζε φια ηα δπλαηά 

πεξηβάιινληα ρξήζεο 

Ο πξψηνο παξάγνληαο εληζρχεη ηελ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ρξήζεο ηνπ ηζηνηφπνπ γηαηί δηαζθαιίδεη ηελ πινήγεζε ζην πεξηερφκελφ ηνπ. Ο δεχηεξνο 

παξάγνληαο είλαη ζρεηηθφο κε ηε δνκή ηνπ ηζηνηφπνπ θαη εμαξηάηαη απφ:  

 Σν δηαρσξηζκφ ηεο παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ ην ζρεδηαζκφ πινήγεζεο, 

φπνπ ην ίδην πεξηερφκελν παξνπζηάδεηαη κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη κε 

δηαθνξεηηθέο εληνιέο πινήγεζεο 

 Σελ αχμεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πνιπκέζσλ κε πεξηγξαθέο θεηκέλνπ σο 

ελαιιαθηηθή κνξθή πξφζβαζεο απφ δηαθνξεηηθέο κεραλέο αλαδήηεζεο 

 Σε δεκηνπξγία εγγξάθσλ πνπ κπνξνχλ λα πξνζπειαζηνχλ απφ δηαθνξεηηθνχ 

ηχπνπ πιηθνχ θαη ζπζθεπέο, φπσο αιιειεπίδξαζε πεξηερνκέλνπ ηζηνζειίδαο κε θσλή, 

κέγεζνο νζφλεο, ρξψκαηα. 

Γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο φηη ππάξρνπλ ηξεηο βαζηθνί 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επρξεζηία ελφο ηζηφηνπνπ: 

 Οη ρξήζηεο, εάλ είλαη έκπεηξνη θαη εηδηθά εθπαηδεπκέλνη ή άπεηξνη  

 Οη ζηφρνη ηνπο, εάλ ππνζηεξίδνληαη νη εξγαζίεο πνπ πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ 

 Σν πεξηβάιινλ ρξήζεο, νξηζκφο ηνπ ηφπνπ θαη ηξφπνπ ρξήζεο ηνπ. 

Ο δηθηπαθφο ηφπνο ησλ δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ απεπζχλεηαη ζε θνηλφ κε ζρεηηθή 

εκπεηξία ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ην νπνίν επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θπξίσο ηνλ 

ειεθηξνληθφ θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο γηα αλαδήηεζε πιηθνχ, αιιά θαη γηα λα 

ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα πξνγξάκκαηα ηνπο. Ζ πξφζβαζε ζηνλ 
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δηθηπαθφ ηφπν είλαη εθηθηή είηε απφ ην ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο είηε απφ ηνλ ηδησηηθφ ρψξν 

ησλ ρξεζηψλ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη δηαδηθηχνπ.  

2.3.1.1.Ζ έλλνηα ηεο επρξεζηίαο 

Οη νξηζκνί ηεο επρξεζηίαο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη έλα πξντφλ ή ππεξεζία 

παξνπζηάδεη επθνιία ρξήζεο φηαλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν γηα ηελ 

επίηεπμε κηαο ζεηξάο θαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ κε ην κηθξφηεξν βαζκφ δπζθνιίαο θαη 

απνηπρίαο. Ο δηθηπαθφο ηφπνο θάζε δεκφζηαο βηβιηνζήθεο απνηειεί ην εξγαιείν εθείλν 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα επηηειέζνπλ ην βαζηθφ ζθνπφ ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο,  πνπ είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θνηλνχ ηνπο δηακέζνπ ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ.  

Ζ δεκηνπξγία ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ πνπ λ’ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ 

ρξεζηψλ πξνυπνζέηεη ηνλ ζπλππνινγηζκφ ηνπ παξάγνληα ρξήζηε ζε φια ηα ζηάδηα 

αλάπηπμεο ηνπ ηζηνηφπνπ. Ζ πξνζέγγηζε απηή ζεσξείηαη αλζξσπνθεληξηθή θαη 

πξνζπαζεί λα εμηζνξξνπήζεη ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ κε ηνπο ζηφρνπο ησλ 

βηβιηνζεθψλ. Κάζε βηβιηνζήθε νθείιεη λα νξίζεη κε ζαθήλεηα πνηνη είλαη νη πξσηαξρηθνί 

ηεο ζηφρνη θαη πσο ζπλδένληαη κε ηνλ ηζηφηνπν, πνηνη είλαη νη ρξήζηεο ηνπ θαη πνηεο νη 

αλάγθεο ηνπο, ην είδνο θαη ε κνξθή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ ρξεηάδνληαη, 

ε εκπεηξία ρξήζεο δηαδηθηχνπ, ην είδνο ηνπ πιηθνχ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

γηα λα έρνπλ πξφζβαζε. 

Ο δηθηπαθφο ηφπνο ζεσξείηαη σο κηα λέα ππεξεζία ηεο βηβιηνζήθεο  πνπ 

δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ λα πξνβάιεη ηηο ειεθηξνληθέο θαη ςεθηαθέο ζπιινγέο θαη 

ππεξεζίεο ηεο ζε έλαλ εηθνληθφ ρψξν ρξήζεο θαη κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ ηεο. Απηφο ν εηθνληθφο ρψξνο είλαη θαη ε εηθφλα 

πξνβνιήο ηεο βηβιηνζήθεο ζε φινπο ηνπο δηαδηθηπαθνχο επηζθέπηεο ηεο, νη νπνίνη είλαη 

θαη νη ηειηθνί απνδέθηεο ηνπ πξντφληνο. Ζ ηδηφηεηα απηή θαζηζηά ηνλ ηζηφηνπν σο 

επηθνηλσληαθφ εξγαιείν κάξθεηηλγθ ηεο βηβιηνζήθεο. 

Ο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ πξνζδνθηψλ ησλ επηζθεπηψλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ 

δηθηπαθνχ ηφπνπ ειέγρεηαη κε δηάθνξεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο θαη ζρεηηθά κε ηηο 

εθαξκνγέο ζρεδίαζεο ηνπ. Δθείλν πνπ αμηνινγείηαη είλαη εάλ ν ζρεδηαζκφο ηνπ 

ηζηνηφπνπ επηηξέπεη ηελ εχθνιή πξφζβαζε θαη αλαδήηεζε ζην πεξηερφκελν ηνπ θαη ηε 
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δηάζεζε θαη ππεξεζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ εκπεξηέρεη. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ αξθεί 

κφλν ε δηάζεζε θαηάιιεινπ πεξηερνκέλνπ θαη ππεξεζηψλ αιιά θαη φηη παξέρεηαη 

πξφζβαζε ζε απηά κε απιφ θαη θαηαλνεηφ ηξφπν γηα ηνπο ρξήζηεο, κε ηε βνήζεηα 

ηθαλνπνηεηηθψλ δνκψλ θαηαζθεπήο. 

Ο φξνο επρξεζηία δελ είλαη ζπλψλπκνο κε ηνλ φξν ιεηηνπξγηθφηεηα γηαηί ν 

δεχηεξνο έρεη ζρέζε κε ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηζηνηφπνπ ρσξίο λα 

αλαθέξεηαη θαζφινπ ζηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ ή φρη. Απμεκέλε επρξεζηία δελ 

ζεκαίλεη θαη απμεκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ην αληίζηξνθν. Ζ δηάθξηζε απηή απνηειεί 

ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ παξαδνζηαθή αμηνιφγεζε θαη έιεγρν απφ ηελ αμηνιφγεζε 

επρξεζηίαο. Ζ πξψηε εμεηάδεη ηελ εξγνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ ηζηνηφπνπ ελψ ε άιιε 

ειέγρεη ηε δηεπαθή απφ ηελ πιεπξά ησλ ελεξγεηψλ ησλ ρξεζηψλ.    

2.3.1.2.Μέζνδνη αμηνιφγεζεο ηεο επρξεζηίαο 

Οη κέζνδνη αμηνιφγεζεο επρξεζηίαο
39

 
40

 δηαθξίλνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο 

αλάινγα κε ηε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο φπνπ εθαξκφδνληαη θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο σο 

εμήο: 

 Αλάινγα κε ην ζηάδην εθαξκνγήο ζε δηακνξθσηηθή θαη ζπλνιηθή αμηνιφγεζε. 

Ζ δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο (formative evaluation)πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ζηαδίνπ ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο. 

Ζ ζπλνιηθήο ή ηειηθήο ή απνθαληηθήο αμηνιφγεζεο (summative evaluation) αθνξά ην 

νινθιεξσκέλν πξντφλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη  ζπλήζσο πξηλ δηαηεζεί γηα ρξήζε 

 Αλάινγα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε κεζφδνπο αμηνιφγεζεο απφ εηδηθνχο θαη απφ 

αληηπξνζσπεπηηθνχο ρξήζηεο 

Με βάζε απηέο ηηο δχν βαζηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο δηεμάγνληαη δηάθνξεο κέζνδνη 

αμηνιφγεζεο επρξεζηίαο, πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε φια ηα ζηάδηα θαηαζθεπήο 

ελφο ηζηφηνπνπ. Οη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλεο είλαη νη δνθηκαζίεο επρξεζηίαο (user 

                                                 
39

 ηεθαλίδεο, Κσλζηαληίλνο (2010). Δπηθνηλσλία αλζξώπνπ-κεραλήο: ζεκαηηθέο ελόηεηεο: δηαιέμεηο : 

επξεηηθή αμηνιόγεζε, Ζξάθιεην:Παλεπηζηήκην Κξήηεο.ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ.Σκήκα Τπνινγηζηψλ. 

Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: http://www.csd.uoc.gr/~hy464/files/lectures/Lecture_16_gr.pdf 
40

 M. Matera, F. Rizzo, G. Toffetti Carughi. Web Usability: Principles and Evaluation Methods. In: E. 

Mendes, N. Mosley, (Eds.) Web Engineering. pp. 143-180, Springer, 2006. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 

http://www.webml.org/webml/upload/ent5/1/WebUsability-MateraEtAl.pdf 

http://www.csd.uoc.gr/~hy464/files/lectures/Lecture_16_gr.pdf
http://www.webml.org/webml/upload/ent5/1/WebUsability-MateraEtAl.pdf
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testing), νη κέζνδνη επηζεψξεζεο (inspection methods) θαη νη αλαιχζεηο 

επηζθεςεκφηεηαο ηζηφηνπνπ ( web usage analysis). 

 Γνθηκαζίεο επρξεζηίαο 

πλδένληαη κε ηελ παξαηήξεζε ηεο πξαγκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ελφο αληηπξνζσπεπηηθνχ 

δείγκαηνο ρξεζηψλ. Οη ρξήζηεο θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε κηα ζεηξά  δνθηκαζηψλ 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ηζηνηφπνπ θαη εμεηάδνληαη ν ρξφλνο αληαπφθξηζεο, ν αξηζκφο 

ησλ ζθαικάησλ θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ. Ζ ζπιινγή ησλ απνηειεζκάησλ 

ζπγθξίλεηαη κε βαζκνινγηθέο θιίκαθεο επρξεζηίαο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ν ηξφπνο 

αληίδξαζεο ησλ ρξεζηψλ ζε θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο. Ο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ρξεζηψλ δηαπηζηψλεηαη ζπλήζσο κε ηε κέζνδν ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη αθνξά ην ηειηθφ 

ζηάδην ζρεδηαζκνχ. 

 Μέζνδνη επηζεψξεζεο  

Ζ κέζνδνο απηή πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν θαλφλσλ επρξεζηίαο πνπ ειέγρνληαη ζε ζρέζε 

κε νξηζκέλεο εθαξκνγέο ηνπ ηζηνηφπνπ. Σα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

ζρεδηαζηέο ηνπ ηζηνηφπνπ σο πηζαλά ζεκεία πνπ επηδέρνληαη δηνξζψζεηο. Αμηνινγεηέο 

κπνξεί λα είλαη εηδηθνί επρξεζηίαο, ζρεδηαζηέο ή εηδηθνί εκπεηξνγλψκνλεο (κε γλψζε ζε 

εηδηθέο νδεγίεο θαη πξφηππα).  

Οη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλεο κέζνδνη επηζεψξεζεο επρξεζηίαο είλαη ε επξεηηθή 

αμηνιφγεζε(heuristic evaluation), ην γλσζηηθφ πεξηδηάβαζκα(cognitive walkthrough) θαη 

ν έιεγρνο εθαξκνγήο θαλφλσλ ζρεδηαζκνχ θαη πξνηχπσλ. ηελ επξεηηθή αμηνιφγεζε νη 

εηδηθνί επρξεζηίαο ειέγρνπλ εάλ νη ηδηφηεηεο ησλ εθαξκνγψλ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο 

αξρέο επρξεζηίαο. ην γλσζηηθφ πεξηδηάβαζκα νη αμηνινγεηέο πξνζνκνηψλνπλ ζε 

ζελάξηα ρξήζεο ηελ ηθαλφηεηα ησλ εθαξκνγψλ λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζε 

ππνηηζέκελνπο πξνβιεκαηηθέο ρξήζεηο θαη φηαλ δνζεί ιχζε αθνινπζείηαη ην επφκελν 

ζελάξην ρξήζεο. 

Ο έιεγρνο εθαξκνγήο ζρεδηαζηηθψλ θαλφλσλ θαη πξνηχπσλ εμεηάδεη ην βαζκφ 

ζπκκφξθσζεο ηεο δηεπαθήο ρξήζεο κε νξηζκέλα πξφηππα θαη νδεγίεο (checklists), 

γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηελ επρξεζηία ηνπ ηζηνηφπνπ. Γηεμάγεηαη φπσο θαη ζηελ 

επξεηηθή αμηνιφγεζε απφ εηδηθνχο. Δξγαιείν αμηνιφγεζεο φκσο δελ είλαη νη επξεηηθνί 

θαλφλεο αιιά γλσζηνί θαη επαθξηβείο θαλφλεο ζρεδηαζκνχ ηζηφηνπσλ, νη νπνίνη έρνπλ ηε 

κνξθή θαηαιφγνπ ειέγρνπ. Ο αμηνινγεηήο ζεκεηψλεη ζε έλα θχιν επηζεψξεζεο εθείλα 



 42 

ηα ζεκεία ηνπ ηζηνηφπνπ πνπ είλαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ζρεδίαζεο θαη έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα θάλεη παξαηεξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ νξηζκέλα ζεκεία ηνπ.  

Σα πξφηππα θαη νη θαλφλεο ζρεδίαζεο πνπ εθαξκφδνληαη κπνξεί λα είλαη γεληθά ή εηδηθά 

αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία εθαξκνγψλ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ πνπ πξφθεηηαη λα 

αμηνινγεζεί.  

 Αλαιχζεηο επηζθεςεκφηεηαο ηζηφηνπνπ 

Γηεμάγνληαη κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ ινγηζκηθψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε ηνπ ηζηνηφπνπ θαη αλαιχνπλ ηνπο ηξφπνπο αλαδήηεζεο θαη αλεχξεζεο 

πιεξνθνξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ. πρλά εκθαλίδνπλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

επηζθεςεκφηεηαο, κε απνηέιεζκα λα αληρλεχνληαη νη πεξηνρέο ηνπ ηζηνηφπνπ κε ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο επηζθέπηεο. Ζ έλδεημε απηή  πξνθχπηεη ιφγσ  θαηάιιεινπ ζρεδηαζκνχ 

θαη πεξηερνκέλνπ, πνπ απνηειεί ζηνηρείν επρξεζηίαο. Έλα παξάδεηγκα ηέηνηαο 

εθαξκνγήο είλαη ην Google Analytics
41

 πνπ πξνζθέξεη κεξηθέο πνιχ ελδηαθέξνπζεο λέεο 

δπλαηφηεηεο γηα ηε κέηξεζε θαη ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ρξήζεο 

ησλ ηζηφηνπσλ. Παξέρεηαη δσξεάλ θαη ζε απεπζείαο ζχλδεζε κε ηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ δίδνληαο ζηνηρεία επηζθεςεκφηεηαο. 

Οη εηδηθνί επρξεζηίαο θαινχληαη λα επηιέμνπλ κηα απφ ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο 

επρξεζηίαο πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζηελ αμηνιφγεζε. Ζ επηινγή κεζφδνπ αμηνιφγεζεο 

επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ ηζηνηφπνπ, ην 

πφηε θαη ζε πνην βαζκφ  ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Ζ χπαξμε θξηηεξίσλ επηινγήο  δηεπθνιχλεη 

ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ αιιά θαη δηακνξθψλεη ην πιαίζην 

εθαξκνγήο ηεο.  

 

 

 

 

 

                                                 
41

 Google Analytics. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 

http://www.google.com/intl/el/analytics/#utm_source=el-ha-region4-

bk_analytics&utm_medium=ha&utm_campaign=el&utm_term=google%20analytics  

http://www.google.com/intl/el/analytics/#utm_source=el-ha-region4-bk_analytics&utm_medium=ha&utm_campaign=el&utm_term=google%20analytics
http://www.google.com/intl/el/analytics/#utm_source=el-ha-region4-bk_analytics&utm_medium=ha&utm_campaign=el&utm_term=google%20analytics
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2.3.1.3.Δπηινγή ηεο κεζφδνπ επρξεζηίαο 

Σα θξηηήξηα πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ επηινγή ηεο κεζφδνπ επρξεζηίαο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ησλ ειιεληθψλ δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ είλαη
42

: 

 Πνηνο εκπιέθεηαη (ρξήζηεο/εηδηθνί) θαη Πόηε δηεμάγεηαη (πξηλ/κεηά) 

Ζ ζπκκεηνρή ή φρη ησλ ρξεζηψλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο δηαρσξίδεη ηηο 

κεζφδνπο ζε εκπεηξηθέο θαη κε εκπεηξηθέο. ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηζηφηνπσλ ησλ 

ειιεληθψλ δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ εθαξκφδεηαη  ε κε εκπεηξηθή κέζνδνο.  

Ζ επηινγή απηή πξνέθπςε ιφγσ ηεο δηαζπνξάο ησλ βηβιηνζεθψλ ζ’ φιε ηελ 

Διιάδα. Σν γεγνλφο απηφ πξνθαιεί δπζρέξεηεο ζην λα επηιεγνχλ  νη θαηάιιεινη ρξήζηεο 

γηα λα  απνηειέζνπλ ην αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα θνηλνχ (νθηψ ηνπιάρηζηνλ αηφκσλ) 

ησλ ζαξάληα βηβιηνζεθψλ πνπ πεξηιακβάλεη ε αμηνιφγεζε επρξεζηίαο.  

Ζ κε εκπεηξηθή κέζνδνο ραξαθηεξίδεηαη σο πξνθαηαξθηηθή γηαηί ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπλήζσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεδίαζεο ησλ ηζηφηνπσλ κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε 

δηφξζσζε πξνβιεκάησλ επρξεζηίαο. Μπνξεί φκσο λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη πξηλ απφ κηα 

εκπεηξηθή αμηνιφγεζε θαη θαηά ην ζηάδην πινπνίεζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ.  

Οη δηθηπαθνί ηφπνη ησλ ζαξάληα ειιεληθψλ δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ έρνπλ 

πινπνηεζεί θαη βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ γηα ρξήζε. Δπνκέλσο ε κε εκπεηξηθή 

αμηνιφγεζε αθνξά ηηο πηπρέο εθείλεο ηεο επρξεζηίαο πνπ αθνξνχλ ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα ζχκθσλα κε  ηηο πξνδηαγξαθέο ζρεδίαζεο θαη πινπνίεζεο ηεο δηεπαθήο θαη 

λνείηαη σο ηχπνο ειέγρνπ πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή κεζφδνπ αμηνιφγεζεο κε ρξήζηεο 

(εκπεηξηθή αμηνιφγεζε). Ζ εμέηαζε ηεο ππάξρνπζαο δηεπαθήο γίλεηαη ζηε βάζε ελφο 

ζπλφινπ ζπγθεθξηκέλσλ νδεγηψλ θαη θαλφλσλ (guidelines).  

Ζ κε εκπεηξηθή αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ εηδηθνχο επρξεζηίαο ηνπ 

ηνκέα εθαξκνγήο κε γλψζε, εμεηδίθεπζε θαη εκπεηξία ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ εμεηάδεη. Ο 

αμηνινγεηήο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο πνπ 

ζπγγξάθεη ηε δηπισκαηηθή εξγαζία. Ζ πνιπεηήο επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη εθπαίδεπζε 

ζε ζέκαηα νξγάλσζεο, επεμεξγαζίαο θαη πξνβνιήο πιηθνχ ζπιινγψλ βηβιηνζεθψλ 
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 ηεθαλίδεο, Κσλζηαληίλνο (2010). Δπηθνηλσλία αλζξώπνπ-κεραλήο: ζεκαηηθέο ελόηεηεο: δηαιέμεηο : 

επξεηηθή αμηνιόγεζε, Ζξάθιεην:Παλεπηζηήκην Κξήηεο.ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ.Σκήκα Τπνινγηζηψλ. 

Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 

 http://www.csd.uoc.gr/~hy464/files/lectures/Lecture_16_gr.pdf 

http://www.csd.uoc.gr/~hy464/files/lectures/Lecture_16_gr.pdf
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θαζψο θαη ζε εθαξκνγέο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνζδίδνπλ ζηνλ αμηνινγεηή ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνβεί κε εμεηδηθεπκέλν ηξφπν ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. 

Ζ εμέηαζε ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ απφ εμεηδηθεπκέλν αμηνινγεηή ζχκθσλα κε έλα 

ζχλνιν ζρεδηαζηηθψλ θαλφλσλ θαη πξνηχπσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο 

ηεο κεζφδνπ επηζεψξεζεο νδεγηψλ (guidelines inspection method). 

 Πνπ δηεμάγεηαη (εξγαζηήξην /πεδίν εθαξκνγήο) θαη Φάζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ζηελ νπνία εθαξκόδεηαη (ζρεδίαζε/πινπνίεζε), 

Ζ κέζνδνο επηζεψξεζεο νδεγηψλ θαη πξνηχπσλ δηεμάγεηαη εθηφο εξγαζηεξίνπ απφ 

ηνλ ηδησηηθφ ρψξν ηνπ αμηνινγεηή θαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη 

δηαδηθηχνπ. Ο αμηνινγεηήο έρνληαο ζηελ θαηνρή ηνπ ην θχιιν επηζεψξεζεο επρξεζηίαο, 

πνπ πεξηιακβάλεη εθαηφ ζαξάληα νθηψ ζεκεία ειέγρνπ, εμεηάδεη ην πεξηερφκελν, ηε 

γιψζζα, ηε δνκή, ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινήγεζε θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπ  ηζηνηφπνπ ηεο 

θάζε βηβιηνζήθεο. Σν θχιιν αμηνιφγεζεο δεκηνπξγήζεθε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ 

πξνηχπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο.
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Ζ επηζεψξεζε νδεγηψλ εθαξκφδεηαη κεηά ηελ αλάπηπμε, νινθιήξσζε θαη δηάζεζε 

ησλ ηζηφηνπσλ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ επρξεζηίαο απνηεινχλ δεδνκέλα γηα ηελ 

αλαγλψξηζε πξνβιεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ππνδείμεηο γηα δηφξζσζε 

πξνβιεκάησλ, βειηίσζε ηεο ζρεδίαζεο θαη εθηίκεζε ζπκβαηφηεηαο κε ην ζχλνιν νδεγηψλ 

πνπ πεξηιακβάλεη ην θχιιν αμηνιφγεζεο επρξεζηίαο. 

 Η ηππηθόηεηα ηνπο (επίζεκεο/αλεπίζεκεο), Αληηθεηκεληθόηεηα θαη ν Σύπνο 

απνηειεζκάησλ (αληηθεηκεληθέο/ππνθεηκεληθέο, πνζνηηθέο/πνηνηηθέο) 

Ζ επηζεψξεζε νδεγηψλ έρεη ηνλ ηχπν επίζεκνπ ειέγρνπ γηαηί πξφθεηηαη γηα 

πξαγκαηηθή εμέηαζε, γηα παξάδεηγκα εθαξκφδεηαη ε ρξήζε πνληηθηνχ γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο 

εγθπξφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ ζπλδέζκσλ πεξηερνκέλσλ ησλ ηζηφηνπσλ. 

Ζ εμέηαζε πξαγκαηνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

απνδνηηθφηεηα ηεο δηεπαθήο ζηε βάζε αμηφπηζησλ πξνηχπσλ νδεγηψλ επρξεζηίαο 

ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ηζηφηνπσλ. Ζ ρξήζε δηεζλψλ πξνηχπσλ δηαζθαιίδεη ηελ 

αληηθεηκεληθή επηινγή ηεο κεζφδνπ αμηνιφγεζεο.  

 θνπφο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη λα ζπγθξηζνχλ ζαξάληα ηζηφηνπνη βηβιηνζεθψλ θαη 

λα θαζνξηζηνχλ ηηκέο (λαη ή φρη) γηα θάζε ζεκείν ειέγρνπ. Κάζε ζεκείν ειέγρνπ 
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πεξηγξάθεηαη κε θαηαλνεηφ ηξφπν έηζη ψζηε λα εμππεξεηεζεί κε επθνιία ε δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη λα ζπγθεληξσζνχλ κε αθξίβεηα  ηα δεδνκέλα. Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη 

είλαη πνζνηηθά, φπσο γηα παξάδεηγκα ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ησλ 

βηβιηνζεθψλ φπνπ ζηελ αξρηθή ζειίδα εκθαλίδεηαη σο ζχλδεζκνο ν ειεθηξνληθφο ηνπο 

θαηάινγνο. Μεηά ηε ζπιινγή αθνινπζεί ε επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε ηνπο, αλά ζεκείν 

ειέγρνπ, κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγίαο βάζεσλ δεδνκέλσλ Access ηεο 

Microsoft  Office.  

Ζ επηινγή επνκέλσο ηεο κεζφδνπ επηζεψξεζεο εθαξκνγήο θαλφλσλ ζρεδηαζκνχ θαη 

πξνηχπσλ ζπκβάιιεη: 

 ηνλ έιεγρν ηεο δηεπαθήο ρξήζεο ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα θαη  νδεγίεο  

 ηελ εμέηαζε ηνπ βαζκνχ ζπκκφξθσζεο κε ηα θαζηεξσκέλα πξφηππα βάζε ηεο 

ρξεζηηθφηεηαο ηνπο 

 ηνλ έιεγρν ηεο επρέξεηαο ππνζηήξημεο εμεηδηθεπκέλσλ ηχπσλ πιεξνθνξηψλ θαη 

ππεξεζηψλ ησλ ηζηφηνπσλ βάζεη ησλ ζρεδηαζηηθψλ πξνηχπσλ πνπ εθαξκφδνληαη γηα λα 

δηαπηζησζεί εάλ είλαη εχρξεζηνο. 

2.4.Αμηνιφγεζε επρξεζηίαο θαη επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή 

Ζ επηινγή ηεο κεζφδνπ αμηνιφγεζεο ησλ ηζηφηνπσλ γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί ν βαζκφο επρξεζηίαο ηνπο. Έλαο ηζηφηνπνο ζεσξείηαη εχρξεζηνο φηαλ νη 

ζρεδηαζηηθέο ηνπ  ηδηφηεηεο  επηηξέπνπλ ην κηθξφηεξν δπλαηφ βαζκφ ειιείςεσλ σο πξνο 

ηε ρξήζε ηνπ θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ ρξεζηψλ ρσξίο εκπφδηα, 

δηζηαγκνχο θαη απνξίεο.  

Οη πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ ελφο ηζηφηνπνπ απνηεινχλ ζεκειηψδεηο παξάγνληεο 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πνηφηεηαο ηνπ. Σν ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ  πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ νδεγίεο θαη πξφηππα ζρεδίαζεο ηνπ ηζηνηφπνπ είλαη πνηνηηθά φηαλ δηέπνληαη απφ 

ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο φπσο εκθαλίδνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα
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 Norlin, Elaina, Winters, CM(2002). Usability testing for library web sites : a hands-on guide, Chicago, 

American Library Association, pp 10-17. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 
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ρήκα 3. Πνηνηηθά ζηνηρεία ζρεδίαζεο ηζηφηνπνπ 

 Δπίθεληξν θάζε δξάζεο είλαη ν ηειηθόο ρξήζηεο 

Καζ’ φιε ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ελφο ηζηνηφπνπ επίθεληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο παξακέλεη ν ηειηθφο ρξήζηεο. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνθίι ηνπ ηειηθνχ 

ρξήζηε ελζσκαηψλεηαη ζην πιαίζην εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ δεκηνπξγίαο ηνπ ηζηνηφπνπ. 

Σα βαζηθά ζεκεία ηνπ είλαη: Ο ζθνπφο θαηαζθεπήο ηνπ, πνηνο ζα είλαη ν ρξήζηεο, πνηεο 

ζα είλαη νη δπλαηφηεηεο ησλ ρξεζηψλ, πνηα είλαη ε ζηφρνο ρξήζεο ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο 

αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ, πνπ θηινμελείηαη ν ηζηφηνπνο θαη πνηεο νη ηθαλφηεηεο ηνπ ηφπνπ 

θηινμελίαο. 

Ζ γλψζε γηα ην  πξνθίι ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε δηακνξθψλεηαη βάζε δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πιεζπζκνχ (αξηζκφο, ζέζε, εζληθφηεηα, θ.ιπ.), ηα νπνία απνηεινχλ 

αληηπξνζσπεπηηθά ζηνηρεία γηα ην θνηλφ-ζηφρν θαη πξνζδηνξίδνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ 

ηζηνηφπνπ. Γηα παξάδεηγκα ε πξνζζήθε θσηνγξαθηψλ θαη ζρεδίσλ απφ ην θνηλφ θαη 

παξαδεηγκάησλ κε ηξφπνπο γηα ηε ρξήζε ηνπ δεκηνπξγνχλ κηα ηζφξξνπε θαηαλνκή 

Βειηίσζε 

παξνπζίαζ

εο κέζσ 

ζρεδηαζκν

χ 

Δπαλαπξν

ζδηνξηζκφο 

 

Δπηδηφξζσ

ζε 

Βέιηηζην 

απνηέιεζκ

α κε απιφ 

ηξφπν 

Δπίθεληξν 

ν ηειηθφο 

ρξήζηεο 

Πνηνηηθά 

ζηνηρεία  

ζρεδίαζεο 

Ηζηφηνπνπ 
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πιεξνθνξηψλ ζε θνηλφ  κε πνηθηινκνξθία εθπαηδεπηηθψλ, θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. 

  Οη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ παξνπζηάδεη ην πξνθίι ηνπ θνηλνχ είλαη αλαγθαίν λα 

πξνζαξκφδνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ηζηνηφπνπ κε ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε 

επθνιία πξφζβαζεο. Οθείιεη λα πξνζθέξεη έλα ζπλδπαζκφ απφ πιαηθφξκεο θαη κεραλέο 

αλαδήηεζεο κε ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ ζπκβαηψλ ηερλνινγηψλ. Ο ππνινγηζκφο αηφκσλ 

κε εηδηθέο δεμηφηεηεο σο ηειηθψλ ρξεζηψλ εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ 

ηζηνζειίδα. 

Ο ηειηθφο ρξήζηεο επνκέλσο πεξηιακβάλεη ηφζν ην θνηλφ-ζηφρν φζν ην θνηλφ πνπ 

πξφθεηηαη λα πξνζειθχζεη δηακέζνπ ηνπ ηζηνηφπνπ 

 Δπίηεπμε βέιηηζηνπ απνηειέζκαηνο κε απιό ηξόπν 

Οη αλάγθεο πιεξνθφξεζεο ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε ζπλήζσο κεηαβάιινληαη θαη απηφ 

πξνζδίδεη δπλακηθή θαη πνηθηινκνξθία. Ο πνηνηηθφο ηζηφηνπνο ζρεδηάδεηαη κε ζθνπφ λα 

ηθαλνπνηήζεη φιεο απηέο ηηο αλάγθεο δηακέζνπ φισλ ησλ πεξηνρψλ ηνπ θαη κε απιφ θαη 

θαηαλνεηφ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ.  

Ζ νξγάλσζε θαη ε κνξθή ελφο ηζηφηνπνπ βηβιηνζήθεο πεξηιακβάλεη ζπλήζσο 

έγγξαθα, γξαθηθά θαη δεδνκέλα. Βαζηθή ζρεδηαζηηθή αξρή είλαη λα νξηζηνχλ πνηα απφ 

απηά είλαη δηαζέζηκα δηακέζνπ ζπλδέζεσλ θαη ειεθηξνληθψλ αξρείσλ. Ο ηξφπνο 

νξγάλσζεο είλαη νηθείνο ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε φηαλ εκθαλίδεη αιθαβεηηθή, γεσγξαθηθή, 

ρξνλνινγηθή θαη ζεκαηηθή ζεηξά. Ο ηζηφηνπνο εκθαλίδεη ζρεδηαζηηθή ζπλέπεηα θαη 

ζηαζεξφηεηα φηαλ νη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδεη εκθαλίδνληαη κε ινγηθφ θαη 

θαηαλνεηφ ηξφπν αθφκα θαη ζε άηνκα πνπ είλαη πεξηζηαζηαθνί ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε εμνηθείσζε ηνπ ρξήζηε κε απνηέιεζκα ηελ επθνιία 

ρξήζεο θαη ηε δηάδνζε ηνπ ηζηνηφπνπ γηα ρξήζε θαη ζε άιινπο. 

ηνηρείν ζρεδηαζηηθήο ζπλέπεηαο απνηειεί θαη ε ηππνινγία ησλ γξαθηθψλ θαη ησλ 

ρξσκάησλ, πνπ είλαη αλαγθαίν λα ρξεζηκνπνηείηαη κε παξφκνην θαη ζπκβαηφ ηξφπν 

(ASCII θαη απνθπγή πνηθηινρξσκίαο), θαζψο θαη ε ρξήζε  απιήο θαη θαηαλνεηήο 

γιψζζα κε πξνζδηνξηζκφ ή απνπζία εμεηδηθεπκέλσλ βηβιηνζεθνλνκηθψλ φξσλ 

(θαηάινγνο βηβιηνζήθεο ζηε ζέζε OPAC) 
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 Βειηίσζε παξνπζίαζεο κέζσ ζρεδηαζκνύ 

Ο ηζηφηνπνο κηαο βηβιηνζήθεο δελ είλαη έλα βηβιίν αιιά κηα ππεξεζία., γεγνλφο 

πνπ ζεκαίλεη φηη δελ έρεη ζηαηηθή κνξθή παξνπζίαζεο. Γηα παξάδεηγκα, ν ρξήζηεο ελφο 

βηβιίνπ δελ κπνξεί λα αιιάμεη ηα ρξψκαηα ή ηηο γξακκαηνζεηξέο ηνπ. ε αληίζεζε νη 

ηειηθνί ρξήζηεο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο, ην κέγεζνο 

νζφλεο θαη ηα ρξψκαηα ελφο ηζηφηνπνπ . Ζ αιιαγή φκσο ησλ ζρεδηαζηηθψλ πηπρψλ ελφο 

ηζηφηνπνπ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ειέγρεηαη δηακέζνπ ελφο ζρεδίνπ πνπ ζπλδέεηαη 

κε ηελ απφδνζε ηνπ ηζηνηφπνπ. Σα ζηνηρεία απφδνζεο είλαη ε ηαρχηεηα, εκθάληζε θαη 

επρξεζηία. 

α. Ζ ηαρχηεηα έρεη ζρέζε κε ην πφζν γξήγνξα ν ρξήζηεο αλαθηά ηελ ηζηνζειίδα βάζε 

ησλ γξαθηθψλ εηθφλσλ θαη πνιπκέζσλ πνπ πεξηιακβάλεη (ζε ιηγφηεξν απφ δέθα 

δεπηεξφιεπηα ). 

β. Ζ εκθάληζε ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηνηφπνπ, ε νπνία επεξεάδεη 

ηελ αξρηθή εληχπσζε πνπ ζα ζρεκαηίζεη ν επηζθέπηεο αλάινγα κε ην εάλ πεξηιακβάλεη 

ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο (ψξεο ιεηηνπξγίαο, ηφπν, δηεχζπλζε ηεο βηβιηνζήθεο). Ζ 

ζπλεπήο εκθάληζε ησλ γξαθηθψλ θαη ρξσκάησλ δηεπθνιχλεη επίζεο ηελ εμνηθείσζε ηνπ 

ζην πεξηβάιινλ δηεπαθήο έηζη ψζηε λα πξαγκαηνπνηήζεη εχθνιε πινήγεζε. 

γ. Ζ επρξεζηία απνηειεί έλαλ ηξφπν απνδνρήο ηνπ ηζηνηφπνπ γηα παξάδεηγκα σο πξνο 

ηελ επθνιία πινήγεζεο (απφ ηελ αξρηθή ζειίδα ζε άιιε θαη αληίζηξνθα), ηε ζαθή 

έλδεημε ζπλδέζκσλ, ηε ινγηθή κνξθή παξνπζίαζεο. Αθνξά επίζεο ηνλ ηξφπν 

παξνπζίαζεο θαη αλάθηεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 Δπαλαπξνζδηνξηζκό θαη επηδηόξζσζε 

Ζ δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ ηζηνηφπνπ εμεηάδεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. Έηζη επηηπγράλεηαη ν έιεγρνο θαη επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ ζρεδηαζηηθψλ 

αξρψλ ζχκθσλα κε ηελ λέεο ηερλνινγίεο, ελεκεξψλεηαη ην πεξηερφκελν κε θαηλνχξγηεο 

πιεξνθνξίεο, ειέγρεηαη ε εγθπξφηεηα ησλ ζπλδέζκσλ θαη επηβάιινληαη νη θαηάιιειεο 

αιιαγέο  

χκθσλα κε ηελ IFLA
45

 ε θηιηθή δηεπαθή πξνο ην ρξήζηε θαη ε εχθνιε πινήγεζε 

ζ’ έλαλ εηθνληθφ ρψξν εξγαζίαο πεξηιακβάλεη: 

                                                 
45

 εκεξηδάθε, Δχα(κεη.) (2006). Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο IFLA γηα ηελ ςεθηαθή πιεξνθόξεζε. The 

Hague: International Federation of Library Associations and Institutions, ζ.4-7. Σκήκα Αλαθνξάο θαη 
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 Σελ κε ζπλέπεηα  ηππνπνηεκέλε δνκή θαη ζρεδηαζκφ ζε νιφθιεξν ηνλ ηζηφηνπν. 

Έηζη ν θάζε λένο επηζθέπηεο είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηνλ ηξφπν πινήγεζεο ζηνλ 

ηζηφηνπν κεηά ηε ρξήζε κίαο ή δχν νζφλσλ. Κάζε ηζηνζειίδα είλαη αλαγθαίν λα 

εκπεξηέρεη ηνλ ζχλδεζκν ‘Ρσηήζηε έλα βηβιηνζεθνλφκν’ 

 Σελ ρξήζε  πνιιψλ εηθφλσλ θαη απεηθνλίζεσλ, ρσξίο ηελ χπαξμε καθξνζθειψλ 

θεηκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ επηζθέπηε 

 Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο επσλπκίαο ηεο βηβιηνζήθεο ζε θάζε ζχλδεζκν θαη 

ηζηνζειίδα ηνπ ηζηνηφπνπ 

 Σελ παξνρή βνήζεηαο γηα ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαιφγνπ ηεο βηβιηνζήθεο 

κε ηελ έλδεημε παξαδεηγκάησλ 

 Σελ έλδεημε πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ ηξφπν αλακνλήο θαη απφθξηζεο ζε εξσηήκαηα 

ησλ ρξεζηψλ 

 Σελ χπαξμε ειεθηξνληθήο θφξκαο επηθνηλσλίαο 

 Σελ παξνρή εζσηεξηθψλ ζπλδέζκσλ (κε ηαθηηθέο αλαζεσξήζεηο θαη αλαλεψζεηο) 

ζε ηζηνζειίδεο, ειεθηξνληθνχο θαηαιφγνπο, βάζεηο δεδνκέλσλ, ζπρλέο εξσηήζεηο (FAQ) 

 Σελ εκθάληζε εζσηεξηθνχ ζπλδέζκνπ κε ιεπηνκέξεηεο γηα ηε γεληθή πνιηηηθή 

            πιεξνθφξεζεο/επηθνηλσλίαο ηεο βηβιηνζήθεο 

 Σελ έλδεημε  γηα φια ηα κέζα επηθνηλσλίαο κε ην πξνζσπηθφ ηεο βηβιηνζήθεο: 

δσληαλή ζπλνκηιία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, θφξκα επηθνηλσλίαο, θαμ, ηαρπδξνκείν, 

ηειέθσλν 

 Σελ ζαθή δήισζε γηα ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο εμνπιηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί πξφζβαζε ζηνλ ηζηφηνπν θαη ην πεξηερφκελν ηνπ 

 Σελ δπλαηφηεηα πξφζβαζε ζε ρξήζηεο κε εηδηθέο δεμηφηεηεο (ΑΜΔΑ) 

 Σελ δήισζε πεξηνξηζκψλ θαη ππεπζχλσλ επηθνηλσλίαο (γηα παξάδεηγκα ιφγσ 

ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ θαη κεγάινπ φγθνπ εξσηήζεσλ δε ππάξρεη δπλαηφηεηα 

απνζηνιήο πιηθνχ κε θαμ, δεκηνπξγίαο βηβιηνγξαθηψλ, θ.ιπ.) 

 Σελ δεκνζηφηεηα θαη δηαθήκηζε ηνπ ηζηνηφπνπ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 

ζπλδέζκσλ θαη ηεο αλάξηεζεο αλαθνηλψζεσλ ζηνπο ηζηνηφπνπο αλάινγνπ ή παξφκνην 

ηχπνπ βηβιηνζήθεο, ηεο επαθήο κε ηα ηνπηθά ή εζληθά κέζα επηθνηλσλίαο (εθεκεξίδεο, 

                                                                                                                                                 
Τπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ 

ηφπν:http://archive.ifla.org/VII/s36/pubs/DigitalReferenceGuidelines-gr.pdf 

http://archive.ifla.org/VII/s36/pubs/DigitalReferenceGuidelines-gr.pdf
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ελεκεξσηηθφ θπιιάδην ησλ θίισλ ηεο βηβιηνζήθεο, ξαδηφθσλν θαη ηειεφξαζε), ηεο 

πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ καθξνρξφλησλ ρξεζηψλ. 

2.4.1.Δπηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή ειιεληθψλ δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ 

Με έκθαζε ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο, πνπ πξνσζνχληαη 

δηακέζνπ ησλ ηζηφηνπσλ ηνπο, πξνηείλεηαη σο κνληέιν ζηξαηεγηθνχ κάξθεηηλγθ θαη 

επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο γηα ηηο ειιεληθέο δεκφζηεο βηβιηνζήθεο ην ζπλεξγαηηθφ ή 

εηαηξηθφ κνληέιν
46

.  

χκθσλα κε απηφ, νη δεκφζηεο βηβιηνζήθεο ζπλεξγάδνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ 

δηαδηθηχνπ κε άιιεο βηβιηνζήθεο, κε αξρεία θαη κνπζεία πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ 

απφ θνηλνχ ηηο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ. Σν κνληέιν απηφ είλαη εθηθηφ 

γηαηί φινη νη νξγαληζκνί ππφθεηληαη ζην ίδην λνκηθφ πιαίζην ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο, 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα θαη επηδηψθνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ην θνηλφ πνπ εμππεξεηνχλ κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

Ζ δηαδηθαζία αλάπηπμε δηθηπαθψλ ηφπσλ ζηηο δεκφζηεο βηβιηνζήθεο είλαη κηα 

ζπλεξγαηηθή πξνζπάζεηα γηαηί πινπνηήζεθε απφ ηνλ δηνηθεηηθφ θνξέα φπνπ ππάγνληαη, 

ην ειιεληθφ ππνπξγείν παηδείαο θαη  ρξεκαηνδνηήζεθε απφ θνλδχιηα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο.  

πγθεθξηκέλα, ην έηνο 2002 κε ηελ πξφζθιεζε 54, κε απνδεθηέο ην ΤΠΔΠΘ θαη 

ηηο δεκφζηεο βηβιηνζήθεο, ηνπ Άμνλα 1, Μέηξν 1.1 ‘Δμνπιηζκφο θαη δηθηχσζε ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο’, ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο (Δ.Π. «ΚηΠ») ηνπ Γ’ ΚΠ,  πινπνηείηαη ην έξγν δεκηνπξγία θαη δηθηχσζε 

εθαηφ Γεκνζίσλ Κέληξσλ Πιεξνθφξεζεο (ΓΚΠ) ζε φιε ηε ρψξα ζηα πιαίζηα 

ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκφζησλ βηβιηνζεθψλ
47

.  

                                                 
46

 Αξάρσβα Αλησλία &  Καπηδάθεο, αξάληνο. ‘Marketing partnerships in Greece between libraries, 

archives and museums. A new age has just started’ ζην Meeting: 118 Reference and Information Services 

Simultaneous Interpretation: world library and information congress: 72nd IFLA general conference and 

council, Seoul, Korea, 20-24 August 2006. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 

http://www.ifla.org/IV/ifla72/index.htm 

47
Πξφζθιεζε γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 1.1: «Δμνπιηζκφο θαη δηθηχσζε ζε φιεο 

ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο», ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (Δ.Π. 

«ΚηΠ») ηνπ Γ’ ΚΠ ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ 1260/1999 ηεο ΔΔ. Γηαζέζηκν 

http://www.ifla.org/IV/ifla72/index.htm
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‘Ζ πξφζθιεζε αθνξά ζε θάζεηεο δξάζεηο (εμνπιηζκφο, ππνδνκέο, θαη πξνκήζεηα 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε ειεθηξνληθή κνξθή) θαη νξηδφληηεο (δηθηχσζε, δεκηνπξγία 

δηθηπαθψλ ηφπσλ) δεκηνπξγίαο 100 ρψξσλ δεκφζηαο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν 

(Γεκνζίσλ Κέληξσλ Πιεξνθφξεζεο), έηζη φπσο αλαιχνληαη ζηελ θαηεγνξία πξάμεσλ 5 

‘Γεκηνπξγία Γεκνζίσλ Κέληξσλ Πιεξνθφξεζεο’ ηνπ Μέηξνπ 1.1.’ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο ηνπο, ηα ΓΚΠ θαη επνκέλσο θαη 

νη δεκφζηεο βηβιηνζήθεο ηεο ρψξαο ζα είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ πξνεγκέλεο ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθήο πιεξνθφξεζεο θαη ςπραγσγίαο ζην επξχ θνηλφ θαη πιεξνθφξεζε κέζα 

απφ ηε δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηζηνζειίδαο, ηελ ελεκέξσζε θαη αλαλέσζε ηεο κε λέα 

δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ φινπο ηνπο ρξήζηεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

                                                                                                                                                 
ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/epktp/priority_actions/paideia-

politismos/Prosklhseis/default1.htm?pr_id=1164   

  

http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/epktp/priority_actions/paideia-politismos/Prosklhseis/default1.htm?pr_id=1164
http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/epktp/priority_actions/paideia-politismos/Prosklhseis/default1.htm?pr_id=1164
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3:ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΣΟΣΟΠΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ   
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3.1 Δηζαγσγηθά 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ 

ζαξάληα δηθηπαθψλ ηφπσλ ησλ ειιεληθψλ δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ απνηειεί  ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνδηαγξαθψλ ζρεδηαζκνχ ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ επηρεηξεζηαθφ 

ζρεδηαζκφ ηνπ θνξέα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο ηνπο. Σν επηρεηξεζηαθφ ζρέδην 

παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην ζθνπφ θαηαζθεπήο δηθηπαθψλ ηφπσλ ζηηο δεκφζηεο 

βηβιηνζήθεο θαζψο θαη γηα ηα νθέιε γηα ηελ θνηλφηεηα φπνπ εδξεχνπλ.         

3.1.1.Γηθηπαθνί ηφπνη θαη Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα 

Ζ δεκηνπξγία δηθηπαθψλ ηφπσλ είρε εληαρζεί ζηα πιαίζηα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ, γηα ην έηνο 2002, ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο, Γηα βίνπ κάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία Γεκφζησλ Κέληξσλ Πιεξνθφξεζεο ζηηο δεκφζηεο 

βηβιηνζήθεο, κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεο Κνηλσλίαο ηεο 

Πιεξνθνξίαο (ΔΠ ΚηΠ)
48

 θαη ε αλαβάζκηζή ηνπο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ γηα ηε 

δεκηνπξγία ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ απφ ηηο ζπιινγέο ησλ δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ  

3.1.1.1.Έξγν ‘Γεκφζηα Κέληξα Πιεξνθφξεζεο’ 

 Σν πεξηερφκελν ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ δξάζεο ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο γηα 

ηε δεκηνπξγία Γεκφζησλ Κέληξσλ Πιεξνθφξεζεο ζηηο δεκφζηεο βηβιηνζήθεο 

παξνπζηάδεηαη, ιφγσ ηεο εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ηνπ, απηνχζην σο εμήο
49

: 

 Άμνλεο θαη δξάζεηο ηνπ έξγνπ 

«Ο εθζπγρξνληζκφο ησλ δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ ηεο ρψξαο πξνυπνζέηεη ηε 

ζχλδεζε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο κε ηνλ θνηλσθειή ραξαθηήξα ηνπο. Ζ παξνχζα 

δξάζε εζηηάδεη ζηελ εμαζθάιηζε ηνπ ζηφρνπ απηνχ. χκθσλα κε κειέηε ηνπ Δζληθνχ 

Γηθηχνπ Βηβιηνζεθψλ, νη πιεξνθνξηαθέο Βηβιηνζήθεο δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηηο 

                                                 
48

 Βιέπε φπσο ζ.49 
49

Π2:ζρέδηα δξάζεο:ζχλνςε:[Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ], 

ζ.36-38. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 

 http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/services/elibrary/epix_sxedia_list/ypepth/  
 

http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/services/elibrary/epix_sxedia_list/ypepth/
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εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο ησλ πεξηθεξεηψλ ζηηο νπνίεο εδξεχνπλ, θαη 

αλαπηχζζνληαη ζε ηξεηο άμνλεο: 

α) αλάπηπμε ζπιινγψλ επηρεηξεκαηηθήο πιεξνθφξεζεο 

β) αλάπηπμε ζπιινγψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο 

γ) αλάπηπμε πνιηηηζηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπιινγψλ 

Ζ δξάζε απηή πεξηιακβάλεη: 

α) Τπνδνκή: επεθηάζεηο, δηακνξθψζεηο θηηξίσλ θαη εμνπιηζκφο 

β) Αλάπηπμε ζπιινγψλ: ζπλδξνκέο πξφζβαζεο ζηηο ζπιινγέο 

γ) χλδεζε κε ην Γηαδίθηπν 

δ) Πιεξνθνξηαθή εθαξκνγή  βηβιηνζεθψλ: ζχζηεκα ππνζηήξημεο, αλαδήηεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο δεδνκέλσλ βαζηζκέλν ζηελ ηερλνγλσζία ησλ βηβιηνζεθψλ 

ε) Αλάπηπμε ζπλδέζεσλ κε αγνξά εξγαζίαο:π.ρ.ΟΑΔΓ, Δπηκειεηήξηα» 

 Η ζπκβνιή ησλ Γεκνζίσλ Κέληξσλ Πιεξνθόξεζεο ζηηο Γεκόζηεο Βηβιηνζήθεο 

 «Ζ δεκηνπξγία ησλ Γεκνζίσλ Κέληξσλ Πιεξνθφξεζεο ζηηο Γεκφζηεο 

Βηβιηνζήθεο ζπκβάιιεη ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Δπηπιένλ, ε ιεηηνπξγία ηνπο ζην 

πιαίζην θάζε δεκφζηαο βηβιηνζήθεο παξέρεη ηζφηεηα επθαηξηψλ θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο δξάζεο, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηνλ θνηλσθειή ραξαθηήξα ηνπο. Δπηπιένλ, 

ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία κίαο λέαο αληίιεςεο ηνπ θνηλνχ γηα ηνλ πιεξνθνξηαθφ 

ξφιν ησλ βηβιηνζεθψλ. Σέινο, ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο κε βάζε ηα 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα ηνπ βηβιηνζεθνλνκηθνχ θιάδνπ θαη ε έληαμε ηνπο ζην θπζηθφ 

ρψξν ηνπο, πνπ είλαη νη Γεκφζηεο Βηβιηνζήθεο, απνηειεί ππφδεηγκα γηα ηε δξάζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ πνηθίισλ θέληξσλ πιεξνθφξεζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηθέξεηα 

ρσξίο ηερλνινγηθή ππνζηήξημε.» 

 πλνπηηθή πεξηγξαθή έξγνπ 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ γηα ηε 

δεκηνπξγία ησλ Γεκφζησλ θέληξσλ πιεξνθφξεζεο ζε 46 δεκφζηεο βηβιηνζήθεο 

Πεξηγξαθή ηνπ 

Φπζηθνύ Αληηθεηκέλνπ 

Αληηθείκελν ησλ έξγσλ είλαη ε πξνκήζεηα ππνινγηζηηθνχ 

θαη δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ δεκηνπξγία θέληξσλ 

δεκφζηαο πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν ζε 46 δεκφζηεο 
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βηβιηνζήθεο. Σα έξγα ζα επηθεληξσζνχλ θπξίσο ζηηο 

δπζπξφζηηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο πξνθεηκέλνπ λα 

εμππεξεηνχληαη νη θνηλσληθέο νκάδεο νη νπνίεο απεηινχληαη 

κε απνθιεηζκφ απφ ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. 

Σεθκεξίσζε 

θνπηκόηεηαο / 

Ωθεινύκελνη 

Ο ζθνπφο πνπ εμππεξεηεί ε πινπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

έξγσλ είλαη δηηηφο θαη εζηηάδεη ζηα εμήο:  

 Οξγάλσζε θαη επέθηαζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ κνληέινπ 

ησλ Γεκνζίσλ Κέληξσλ Πιεξνθφξεζεο ζηελ πεξηθέξεηα, 

ζε ρψξνπο νη νπνίνη παξαδνζηαθά εμππεξεηνχλ 

πιεξνθνξηαθέο, θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. 

 Πξνβνιή ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ξφινπ ησλ βηβιηνζεθψλ 

θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 

Πην αλαιπηηθά, ηα έξγα απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε θαη 

αλαβάζκηζε ελφο ζρήκαηνο παξνρήο ζχγρξνλσλ ππεξεζηψλ, 

κε πξνζαξκνζηηθφηεηα, επειημία, παξαγσγή πνηνηηθνχ 

έξγνπ κε ηελ εηζαγσγή εηδηθψλ φξσλ θαη επηθνηλσληαθήο 

κεζνδνινγίαο. Δπίζεο, ζηνρεχεη ζηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο 

δνκήο ηεο λεαληθήο πιεξνθφξεζεο ζε φια ηα ιεηηνπξγηθά 

επίπεδα θαη ηνκείο αλαθνξάο ηεο. πγθεθξηκέλα, νη ζηφρνη 

είλαη νη εμήο: 

- ε αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ λεαληθήο 

πιεξνθφξεζεο ηφζν εζληθνχ, φζν θαη δηεζλνχο ραξαθηήξα, 

ψζηε λα ππάξμεη έλαο αξρηθφο ππξήλαο γηα ζπιινγή, 

επεμεξγαζία θαη παξνρή πιεξνθφξεζεο κε ζεκαηνιφγην πνπ 

λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο λενιαίαο. 

- ε επέθηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο κε ζπλνιηθή θαη πνηνηηθά 

πςειή κεηαθνξά δεδνκέλσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο λενιαίαο. 

- ε δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθψλ δεκνζίσλ θέληξσλ 
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πιεξνθφξεζεο, γηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο λενιαίαο ηεο 

πεξηθέξεηαο. 

Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ 

είλαη ηα εμήο: 

 βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ελφο ζρήκαηνο παξνρήο 

ζχγρξνλσλ ππεξεζηψλ, κε πξνζαξκνζηηθφηεηα, επειημία, 

παξαγσγή πνηνηηθνχ έξγνπ κε ηελ εηζαγσγή εηδηθψλ φξσλ 

θαη επηθνηλσληαθήο κεζνδνινγίαο. 

 αλαζπγθξφηεζε ηεο δνκήο ηεο λεαληθήο πιεξνθφξεζεο 

ζε φια ηα ιεηηνπξγηθά επίπεδα θαη ηνκείο αλαθνξάο ηεο. 

Σεθκεξίσζε 

επηιεμηκόηεηαο 

Σα έξγα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζηφρνπο θαη ηηο δξάζεηο πνπ 

έρνπλ θαζνξηζζεί απφ ην ΔΠ ΚηΠ ζηνλ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο 1 «Παηδεία θαη Πνιηηηζκφο» θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ πέκπηε θαηεγνξία πξάμεσλ ηνπ 

πκπιεξψκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Μέηξνπ 1.1. 

Γείθηεο Δθξνώλ / 

Απνηειέζκαηνο 

 

Γείθηεο Δθξνώλ Γείθηεο Δθξνψλ Αξηζκφο Γεκφζησλ 

Κέληξσλ Πιεξνθφξεζεο (ηηκή βάζεο: 0, ζηφρνο 2006: 100) 

 

πλέξγηεο κε 

Πξνηεηλόκελα Έξγα 

Ζ δεκηνπξγία δεκνζίσλ θέληξσλ πιεξνθφξεζεο ιεηηνπξγεί 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο δξάζεηο αλάπηπμεο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ππνδνκψλ ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ 

Βηβιηνζεθψλ (Καηεγνξία πξάμεσλ 17) 

Σξόπνο Τινπνίεζεο 

(δηνίθεζε, 

ζπληνληζκόο, πόξνη…) 

 

Οη αλαγθαίεο νξγαλσηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή 

είλαη: 

 Ύπαξμε δηακνξθσκέλεο αίζνπζαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

ηνπ εμνπιηζκνχ ζηηο δεκφζηεο βηβιηνζήθεο ηδηαίηεξα 

δπζπξφζηησλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο. 

 Γεκηνπξγία θαηάιιεισλ ππνδνκψλ εμνπιηζκνχ θαη 

δηθηχσζεο ζχκθσλσλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δηδηθήο 

Γξακκαηείαο Βηβιηνζεθψλ ηνπ ΤΠΔΠΘ 
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 Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο αίζνπζαο ζηηο Γεκφζηεο 

Βηβιηνζήθεο 

 Οξηζκφο ππεπζχλνπ γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο 

αίζνπζαο ζηηο Γεκφζηεο Βηβιηνζήθεο 

 Δηδηθφο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο αίζνπζαο, πνπ 

κπνξεί παξάιιεια λα ιεηηνπξγεί θαη σο εθπαηδεπηήο ζηηο 

ΣΠΔ ησλ επηζθεπηψλ ηεο αίζνπζαο. 

   

Πξνθύπηνπζεο αλάγθεο Σερληθήο Βνήζεηαο γηα ηελ 

εθαξκνγή 

Δλίζρπζε ησλ ηειηθψλ δηθαηνχρσλ, ή θαη πξνζθπγή ζε 

εμσηεξηθά ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο 

Καηεγνξία Πξάμεσλ 

ζην πκπιήξσκα 

Πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ 

Μέηξνπ ηνπ ΔΠ ΚηΠ 

Καηεγνξία Πξάμεσλ 5: Γεκηνπξγία Γεκφζησλ Κέληξσλ 

Πιεξνθφξεζεο  

Πξνϋπνινγηζκόο 

 

ΔΠ ΚηΠ: Μέηξν 1.1: € 4.200.000  

 

Υξνλνδηάγξακκα Ζκεξνκελία Έλαξμεο:  01/01/2000 

Ζκεξνκελία Λήμεο:  31/12/2006 

Φνξέαο Τινπνίεζεο ΤΠΔΠΘ 

Γπλεηηθνί  

Σειηθνί Γηθαηνχρνη 

ΤΠΔΠΘ – ΓΗΔΦΔ/ ΔΓΣ – Δηδηθή Γξακκαηεία 

Βηβιηνζεθψλ /  Γεκφζηεο Βηβιηνζήθεο / ΔΑΗΣΤ 

Πίλαθαο 8. πλνπηηθή πεξηγξαθή έξγνπ Γεκφζησλ Κέληξσλ Πιεξνθφξεζεο 
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3.1.1.2.Έξγν ‘Φεθηνπνίεζε πιηθνχ ζπιινγψλ Γεκφζησλ Βηβιηνζεθψλ’ 

Ζ αλαβάζκηζε ησλ ηζηφηνπσλ ησλ δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ κε ζθνπφ ηελ 

ππνζηήξημε ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζε ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ πξνβιέπεηαη ζην έξγν πνπ 

αθνξά ηελ ςεθηνπνίεζε πιηθνχ απφ ηηο ζπιινγέο ηνπο θαη ην νπνίν πξνθεξχρζεθε ην 

έηνο 2007 ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο Κνηλσλίαο ηεο 

Πιεξνθνξίαο (ΔΠ ΚηΠ)
50

 

χκθσλα κε ην γεληθφ πιαίζην ηνπ έξγνπ, ην αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ‘αθνξά ηελ 

επηιεθηηθή ςεθηνπνίεζε πιηθνχ ησλ δεκνζίσλ βηβιηνζεθψλ, κε θξηηήξηα ηε ζπκβνιή 

ηνπ πιηθνχ απηνχ ζηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη ηελ 

πνιηηηζηηθή αλάπηπμε. Σν έξγν πξνβιέπεη ηελ δεκηνπξγία κίαο θεληξηθήο ςεθηαθήο 

βηβιηνζήθεο θαζψο θαη κία ειεθηξνληθή βάζε ησλ θαηαιφγσλ ησλ δεκνζίσλ 

βηβιηνζεθψλ θαη ηελ δηάζεζε απηψλ κέζσ ηερλνινγηψλ Web. 

Σν έξγν αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξεη: 

 εκαληηθά ζην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ 

 ηε δηάρπζε ηεο γλψζεο κέζσ ηεο ρξήζεο ΣΠΔ 

     ηελ πνιιαπιαζηαζηηθή αμηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ ησλ βηβιηνζεθψλ 

δεκηνπξγψληαο πξνυπνζέζεηο γηα ηε κέγηζηε δπλαηή ρξήζε θαη δηάδνζε ηνπ πνιχηηκνπ 

απηνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

 ηε δηαηήξεζε ηνπ πιηθνχ ησλ βηβιηνζεθψλ 

 ηε κείσζε θφζηνπο δηαηήξεζεο θαη ζπληήξεζεο πιηθνχ 

 ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ Βηβιηνζεθψλ 

 ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ - ρξεζηψλ ησλ βηβιηνζεθψλ εμ απνζηάζεσο 

 ηε δηεπθφιπλζε ηεο έξεπλαο κέζα απφ ην πιηθφ ησλ βηβιηνζεθψλ 

 ηε ζπκβνιή ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο εμ απνζηάζεσο 

                                                 
50

 Αλνηθηφο Γηεζλήο Γηαγσληζκφο (αξ. Πξνθ. 6/2007) κε ηίηιν «Φεθηνπνίεζε Τιηθνχ Γεκνζίσλ 

Βηβιηνζεθψλ» ζην πιαίζην ηνπ Τπνέξγνπ 1 «Φεθηνπνίεζε Τιηθνχ Γεκνζίσλ Βηβιηνζεθψλ» ηεο Πξάμεο 

«Φεθηνπνίεζε Τιηθνχ Γεκνζίσλ Βηβιηνζεθψλ» ηεο Καηεγνξίαο Πξάμεσλ 1: «Φεθηαθφ Δθπαηδεπηηθφ 

Πεξηερφκελν θαη Λνγηζκηθφ» ηεο Τπνθαηεγνξίαο Πξάμεσλ 4: «Φεθηνπνίεζε Τιηθνχ Γεκνζίσλ 

Βηβιηνζεθψλ» ηνπ Μέηξνπ 1.2 «Δηζαγσγή θαη Αμηνπνίεζε ησλ λέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ Δθπαίδεπζε» ηνπ 

ΔΠ ΚηΠ, πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά 75% απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη θαηά 25% απφ 

ηνπο Δζληθνχο Πφξνπο, ζ.57,60. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 

http://www.infosoc.gr/infosoc/elGR/epktp/priority_actions/paideiapolitismos/Proshruskeis/default.htm?dv

_id=636  

 

http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/epktp/priority_actions/paideia-politismos/Proshruskeis/default.htm?dv_id=636
http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/epktp/priority_actions/paideia-politismos/Proshruskeis/default.htm?dv_id=636
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 ηε ηαπηφρξνλε πξφζβαζε ρξεζηψλ ζην πιηθφ πνπ έρεη ηε ζπρλφηεξε δήηεζε θαη 

επνκέλσο κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ηνπ κε ηαπηφρξνλε κείσζε θφζηνπο αγνξάο θαη 

δηαηήξεζεο’
51

 

3.1.1.3.Γηαπηζηψζεηο 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο έξγσλ ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή δηαδηθηπαθψλ θαη ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηηο ειιεληθέο δεκφζηεο 

βηβιηνζήθεο νδεγνχλ ζηηο παξαθάησ δηαπηζηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο ρξήζηεο θαη ηηο 

βηβιηνζήθεο. 

 ρεηηθά κε ηνπο ρξήζηεο βηβιηνζεθώλ 

Βαζηθή επηδίσμε φισλ ησλ ελεξγεηψλ απνηειεί ε ηθαλνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ. Οη ρξήζηεο νξίδνληαη σο ηα άηνκα πνπ παξαδνζηαθά 

εμππεξεηνχληαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο, ην λεαληθφ θνηλφ, ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη νη 

καζεηέο, νη εξεπλεηέο θαη νη εμ’ απνζηάζεσο ρξήζηεο κέζσ δηαδηθηχνπ.  

Ζ δηθηχσζε θαη δεκηνπξγία δηθηπαθψλ ηφπσλ δεκφζηαο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν 

κέζσ ηεο ίδξπζεο Γεκφζησλ Κέληξσλ Πιεξνθφξεζεο ζηηο δεκφζηεο βηβιηνζήθεο, κε 

έκθαζε ζηηο δπζπξφζηηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, ζπκβάιεη ζην λα εμππεξεηνχληαη νη 

θνηλσληθέο νκάδεο νη νπνίεο απεηινχληαη κε απνθιεηζκφ απφ ηελ θνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο. 

Οη δηθηπαθνί ηφπνη παξέρνπλ βάζεηο δεδνκέλσλ λεαληθήο πιεξνθφξεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπ λεαληθνχ θνηλνχ γηα 

πιεξνθφξεζε φπσο αλαθνηλψζεηο κε πνιηηηζηηθά θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλνπλ γηα απηή ηελ ειηθηαθή νκάδα θνηλνχ.  

Γηαζέηνπλ επίζεο πξφζβαζε ζηνλ πιεξνθνξηαθφ θφκβν ηεο θεληξηθήο ςεθηαθήο 

βηβιηνζήθεο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ απφ 

ζαξάληα έμη  δεκφζηεο βηβιηνζήθεο θαη ην νπνίν δηαηίζεηαη δηακέζνπ ησλ ηζηφηνπσλ 

ηνπο. 

 ρεηηθά κε ηηο βηβιηνζήθεο 

Ζ πινπνίεζε  εηδηθψλ δξάζεσλ φπσο ε δεκηνπξγία Κέληξσλ Πιεξνθφξεζεο θαη ε 

εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο δεκφζηεο βηβιηνζήθεο πξαγκαηνπνηείηαη αμηνπνηψληαο 

                                                 
51

 Βιέπε φπσο παξαπνκπή 50, ζ.56. 



 60 

ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη ηηο ππάξρνπζεο πιηθνηερληθέο 

ππνδνκέο. Όιεο νη δξάζεηο είλαη εληαγκέλεο ζε θαινζρεδηαζκέλα επηρεηξεζηαθά ζρέδηα  

κε επθξηλήο ζηφρνπο. Δθαξκφδεηαη επνκέλσο ην κνληέιν ζηξαηεγηθνχ κάξθεηηλγθ ην 

νπνίν φκσο δελ δηεμάγεηαη κεκνλσκέλα απφ θάζε βηβιηνζήθε αιιά ζε παλειιαδηθφ 

επίπεδν. Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ σο εξγαιείνπ κάξθεηηλγθ  γηα ηελ πξνψζεζε 

πιεξνθνξηαθψλ ππεξεζηψλ πξνζδίδεη ζην κνληέιν ζηξαηεγηθνχ κάξθεηηλγθ ραξαθηήξα 

δηαδηθηπαθνχ κάξθεηηλγθ.  

Σν πεξηερφκελν ηεο κειέηεο θάζε έξγνπ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε πεξηιακβάλεη ηηο απαηηήζεηο πινπνίεζεο ηνπ. Απηέο αλαθέξνληαη ζην 

αληηθείκελν ηνπ έξγνπ (γεληθφ πιαίζην θαη πεξηγξαθή), αλάιπζε αληηθεηκέλνπ (κειέηε 

εθαξκνγήο, θάζεηο πινπνίεζεο, ελέξγεηεο δεκνζηφηεηαο), ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο 

παξαδνηέσλ, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (επηηειηθή ζχλνςε, κεζνδνινγία) 

Οη κειέηεο ησλ έξγσλ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα φια ηα ζηάδηα πνπ νξίδεη ην 

κνληέιν δηαδηθηπαθνχ κάξθεηηλγθ ηνπ Οhio Library Council
52

, πξνθεηκέλνπ λα 

εθαξκνζηεί ην ηειηθφ ζηάδην πνπ είλαη ε αμηνιφγεζε θαη εμέηαζε επρξεζηίαο ηνπο. 

Δηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ε απνζηνιή, ν ζηφρνο θαη νη πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο ηνπο, ην 

ζρέδην αλάπηπμεο ηνπο, ηα ζηνηρεία πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ε δηαδηθαζία πξνψζεζεο 

ηνπο. 

Ζ αλαβάζκηζε ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζέηνπλ ςεθηαθφ πιηθφ 

αμηνπνηψληαο ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη δηάζεζεο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ κέζσ 

δηαδηθηχνπ ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ ξφινπ ησλ 

βηβιηνζεθψλ.  

Οη πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ ησλ ηζηφηνπσλ είλαη ζχκθσλεο κε ηα δηεζλή 

πξφηππα, γεγνλφο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ επθνιία πξφζβαζεο θαη πεξηήγεζεο ζην 

πεξηερφκελν ησλ ηζηφηνπσλ.  

       Βαζηθή ππνρξέσζε ησλ θνξέσλ πνπ πινπνηνχλ έξγα κε θνλδχιηα απφ ηελ 

Δπξσπατθή έλσζε είλαη ε δεκνζηνπνίεζε θαη δηαθήκηζε ησλ απνηειεζκάησλ. Οη 

κέζνδνη θαη ηξφπνη δεκνζηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 
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θαλνληζκφ 1159/2000
53

 ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη κπνξεί λα είλαη ελεκεξσηηθέο 

εκεξίδεο, παξαγσγή πιηθνχ δεκνζηφηεηαο, παξαγσγή δηαθεκηζηηθνχ ζηηγκηφηππνπ θαη 

νπηηθνχ δίζθνπ αλάγλσζεο.  

χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο πξνθχπηνπλ  ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην πνηνη 

είλαη νη ρξήζηεο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ θαη πνηεο εξγαζίεο πξφθεηηαη λα επηηειέζνπλ 

δηακέζνπ ηεο δηεπαθήο απηήο θαη ζχκθσλα κε ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ θνξέα 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Οξνζεηείηαη επνκέλσο ην πιαίζην ρξήζεο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ.  

Ο βαζκφο απνδνρήο απφ ηε ρξήζε ηνπο θαη ζηα πιαίζηα ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

(απνηειεζκαηηθφηεηα) θαη ησλ πφξσλ πνπ θαηαλαιψλνληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπο 

(απνδνηηθφηεηα) πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ αμηνιφγεζεο 

επηζεψξεζεο ζρεδηαζηηθψλ νδεγηψλ θαη θαλφλσλ. 

3.1.2.ρέδην αλάπηπμεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο 

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζε ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ είλαη ην απνηέιεζκα ελφο ζρεδίνπ 

αλάπηπμεο
54

 ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

 Καζνξηζκόο ηνπ δεηήκαηνο αμηνιόγεζεο 

Οη δηθηπαθνί ηφπνη αμηνινγνχληαη βάζεη ηνλ πξνδηαγξαθψλ δεκηνπξγίαο ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ζπκβαηφηεηα ηνπο κε ζρεδηαζηηθά πξφηππα θαη νδεγίεο. 

Όζν πεξηζζφηεξα ζεκεία ζπκβαηφηεηαο εκθαλίδνληαη ηφζν κεγαιχηεξν βαζκφ  

επρξεζηίαο παξνπζηάδνπλ.  

 θνπόο ηεο αμηνιόγεζεο 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ζπλδέεηαη κε ηε ρξήζε ηνπο σο επηθνηλσληαθά 

εξγαιεία κάξθεηηλγθ κε ζθνπφ ηελ  εμαθξίβσζε ηνπ θαηά πφζν εληζρχεηαη ε εηθφλα ησλ 

δεκνζίσλ βηβιηνζεθψλ φηη ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια θαη σο θνξείο επηκφξθσζεο θαη 
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παξνρήο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, δηακέζνπ ησλ ειεθηξνληθψλ θαη ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ 

πνπ παξέρνπλ. 

Ζ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ έρεη ζρέζε κε ηε 

ιήςε απνθάζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπο. 

Γηα παξάδεηγκα ε θαηαζθεπή θαη δηάζεζε ηνπο κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε γηα ην θνηλφ 

ηνπο σο πξνο ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο θαη ηαπηφρξνλα λα 

απνηειεί θαη επέλδπζε γηα ηηο ηερλνινγηθέο ηνπο ππνδνκέο.  

 Πξνζδνθόκελα απνηειέζκαηα 

 Οη πξνζδνθίεο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ζπλδένληαη κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απφδνζε ησλ πξνδηαγξαθψλ δεκηνπξγίαο ησλ δηθηπαθψλ 

ηφπσλ  ζηε βάζε ελφο ζπλδπαζκνχ απφ  ζηφρνπο θαη αλάγθεο ησλ νκάδσλ θνηλνχ θαη 

ηνπ θνξέα δεκηνπξγίαο ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε ρξεζηκφηεηα  θαη 

σθειηκφηεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο αμηνιφγεζεο ηεο επηζεψξεζεο 

επρξεζηίαο κε ηε ρξήζε δηεζλψλ πξνηχπσλ ζρεδηαζκνχ θαη πεξηερνκέλνπ ηζηφηνπσλ γηα 

δεκφζηεο βηβιηνζήθεο. 

 Πξνγελέζηεξεο αμηνινγήζεηο 

χκθσλα κε ηελ κειέηε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο ην δήηεκα ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ησλ ειιεληθψλ δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ δελ έρεη 

δηεξεπλεζεί πξνγελέζηεξα. Δκθαλίδνληαη κφλνλ έξεπλεο ζρεηηθά κε ην κάλαηδκελη θαη 

κάξθεηηλγθ ησλ δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ θαζψο θαη ζρεηηθέο κε ην επίπεδν ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ. Δηδηθφηεξα πξφθεηηαη γηα: α) ηελ παξνπζίαζε ζην 72
ν
 

ζπλέδξην ηεο IFLA ηνπ ζπλεξγαηηθνχ κνληέινπ κάξθεηηλγθ ησλ ειιεληθψλ βηβιηνζεθψλ, 

κνπζείσλ θαη αξρείσλ
55

,  β) ην άξζξν πνπ δεκνζηεχζεθε ζην πεξηνδηθφ ‘Library 

Management’ ζρεηηθά κε ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηε δηνίθεζε ησλ ειιεληθψλ 

δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ
56

, γ)ηελ απνγξαθηθή κειέηε ηεο MRB ζρεηηθά κε ηηο 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ησλ δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ
57

, δ) ηελ έξεπλα ηνπ ΔΚΣ γηα λα 
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αμηνινγήζνπλ νη δεκφζηεο βηβιηνζήθεο ηηο ππεξεζίεο θαη ηα εξγαιεία πνπ ηηο παξείρε 

απφ ην 1999 έσο ην 2009
58

. 

 Μεζνδνινγία αμηνιόγεζεο 

Ζ αμηνιφγεζε σο πξνο ηελ επρξεζηία πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε πεξηερνκέλνπ, 

γιψζζαο, δνκήο, ζρεδηαζκνχ, πεξηήγεζεο θαη πξφζβαζεο ησλ ηζηφηνπσλ κε ηε ρξήζε 

ελφο θχιινπ επηζεψξεζεο επρξεζηίαο κε εθαηφ ζαξάληα επηά ζεκεία ειέγρνπ. Δίλαη κε 

εκπεηξηθή αμηνιφγεζε πνπ δηεμάγεηαη απφ ην ζπγγξαθέα ηεο δηπισκαηηθήο ν νπνίνο 

είλαη θαη εηδηθφο αμηνινγεηήο. Σν θχιιν επηζεψξεζεο πεξηιακβάλεη νδεγίεο θαη θαλφλεο 

πξνηχπσλ ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο δεκηνπξγίαο ηζηφηνπσλ δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ. 

Ο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη κε εμέηαζε ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ δηακέζνπ δηαδηθηχνπ, 

ζεκεηψλνληαο ηελ έλδεημε λαη ή φρη. Σα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ νκαδνπνηνχληαη ζε 

βάζε δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ access θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη  πνζνηηθά αλά 

ζεκείν ειέγρνπ. Ζ εκθάληζε ησλ απνηειεζκάησλ είλαη ζε κνξθή πίλαθα θαη 

γξαθήκαηνο γηα θάζε ζεκείν ειέγρνπ. 

 Κνηλό αλαθνξάο ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιόγεζεο 

Ζ αμηνιφγεζε δηεμάγεηαη γηα ηε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ 

επρξεζηία ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ θαηαζθεπήο ηνπο. Σα 

απνηειέζκαηα επνκέλσο αθνξνχλ ηνλ θνξέα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ηνπο ζρεδηαζηέο 

αιιά θαη ηνπ εξεπλεηέο πνπ πηζαλφλ λα δηελεξγήζνπλ εκπεηξηθή αμηνιφγεζε ησλ 

ηζηφηνπσλ. 

 Κόζηνο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο 

Ζ δηεμαγσγή ηεο αμηνιφγεζεο ζηα πιαίζηα ζπγγξαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δελ 

πξνμελεί θάπνηνπ είδνπο θφζηνο  ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ βηβιηνζεθψλ φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα ε πξφζιεςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, νχηε ιεηηνπξγηθά θφζηε φπσο 

ρξήζε ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ. 

 Υξήζε δεδνκέλσλ 

Σα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζα αμηνπνηεζνχλ γηα 

ηξεηο ιφγνπο: 
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α. Δπεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ: πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κέζσ εμέηαζεο, 

θαηεγνξηνπνίεζεο θαη ζχλζεζεο θαη πνζνηηθή αλάιπζε κέζα απφ ηαμηλφκεζε ζε 

πίλαθεο θαη επαιεζεχζεηο. 

β. Γηαζπνξά απνηειεζκάησλ: παξνπζίαζε ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

κε ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ βαζκνχ επρξεζηίαο ηνπο. 

γ. πκπεξάζκαηα: ζρεηηθά κε ηα ζεκεία ειέγρνπ επρξεζηίαο θαη πξνηάζεηο γηα ηε 

βειηίσζε παξαιήςεσλ βάζεη ησλ πξνηχπσλ θαη νδεγηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ 

εηζαγσγή σξψλ ιεηηνπξγίαο ζηελ αξρηθή  ηζηνζειίδα ηνπ θάζε δηθηπαθνχ ηφπνπ. 

 

3.2.Δπηζεψξεζε επρξεζηίαο-Έιεγρνο νδεγηψλ πεξηερνκέλνπ, γιψζζαο, 

δνκήο, ζρεδηαζκνχ, πινήγεζεο θαη πξνζβαζηκφηεηαο  

Ζ αμηνιφγεζε επρξεζηίαο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ζαξάληα ειιεληθψλ δεκφζησλ 

βηβιηνζεθψλ δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηε κέζνδν επηζεψξεζεο θαλφλσλ ζρεδίαζεο θαη 

πξνηχπσλ θαη δηελεξγείηαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα ηεο εξγαζίαο, ν νπνίνο ζεσξείηαη εηδηθφο 

αμηνινγεηήο. 

Καζέλαο δηθηπαθφο ηφπνο αμηνινγείηαη ζχκθσλα κε έλαλ θαηάινγν ζεκείσλ 

ειέγρνπ (checklist) πνπ νλνκάδεηαη θχιιν επηζεψξεζεο επρξεζηίαο
59

 θαη πεξηέρεη εθαηφ 

ζαξάληα επηά ζεκεία ειέγρνπ. 

Σα ζεκεία ειέγρνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ζρεδηαζηηθέο νδεγίεο ηνπ US Department 

of Health and Human Services (HHS)θαη ηα Standards for Rode Island Public Libraries 

ηνπ Office  of Library and Information Services (OLIS).  

Ζ επηινγή θαη ρξήζε ηνπο έγηλε ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη ηα 

δεκνζηεχκαηα ηεο IFLA πνπ αθνξνχλ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

πνηφηεηα ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ησλ βηβιηνζεθψλ φπσο ην πεξηερφκελν, ε γιψζζα, ε 

δνκή, ν ζρεδηαζκφο, ε πινήγεζε θαη ε πξνζβαζηκφηεηα. Ζ επηζεψξεζε ησλ έμη απηψλ 

ζηνηρεηψλ αλαδεηθλχεη ηελ επρξεζηία ησλ ηζηφηνπσλ. Βάζεη απηψλ νκαδνπνηνχληαη θαη 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ηα εθαηφ ζαξάληα επηά ζεκεία ειέγρνπ. 
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3.2.1.Φχιιν επηζεψξεζεο επρξεζηίαο-εκεία ειέγρνπ 

Σν θχιιν επηζεψξεζεο επρξεζηίαο πεξηέρεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία:  

 Σίηιν: επηζεψξεζε επρξεζηίαο ηζηφηνπνπ δεκφζηαο βηβιηνζήθεο (Έιεγρνο νδεγηψλ 

πεξηερνκέλνπ, γιψζζαο, δνκήο, ζρεδηαζκνχ, πινήγεζεο θαη πξνζβαζηκφηεηαο) 

 Κσδηθόο θύιινπ επηζεώξεζεο:  είλαη έλαο ηξηςήθηνο αχμνληαο αξηζκφο πνπ 

απνδίδεηαη ζε θάζε θχιιν αμηνιφγεζεο θαη απνηειεί αλαγλσξηζηηθφ θσδηθφ ηνπ 

δηθηπαθνχ ηφπνπ γηα θάζε βηβιηνζήθε, φπσο γηα παξάδεηγκα 001 πνπ αθνξά ηε 

Γεκφζηα Βηβιηνζήθε Αίγηλαο 

 Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: είλαη ε  έλδεημε πνπ αθνξά ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο 

έξεπλαο θαη αλαθέξεηαη ζηελ εκέξα, ηνλ κήλα θαη ην έηνο, φπσο γηα παξάδεηγκα  

29/01/2011 είλαη ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο επηζεψξεζεο επρξεζηίαο κε θσδηθφ 

θχιινπ επηζεψξεζεο 001 

 Διεγθηήο:Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ΓΠΜ_ΔΑΠ Παλαγηψηεο ηδεξφπνπινο, ζην 

πιαίζην εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ. 

 Αληηθείκελν επηζεώξεζεο: Ο ηζηφηνπνο  ηεο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο κε ηελ 

επσλπκία, γηα παξάδεηγκα, Γεκφζηα Βηβιηνζήθε Αίγηλαο 

 Κξηηήξηα επηζεώξεζεο:Οη ζρεδηαζηηθέο νδεγίεο ηνπ US Department of Health and 

Human Services (HHS), θαζψο θαη ηα Standards for Rode Island Public Libraries ηνπ 

Office  of Library and Information Services (OLIS). 

 Απνηειέζκαηα επηζεώξεζεο: αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα ειέγρνπ ησλ  εθαηφ 

ζαξάληα επηά ζεκείσλ αλά πεξηνρέο ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν, ηε γιψζζα, ηε 

δνκή, ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινήγεζε θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηαο. Κάζε πεξηνρή ειέγρνπ 

θέξεη αχμνληα ιαηηληθφ αξηζκφ ελψ θάζε ζεκείν ειέγρνπ πξνζδηνξίδεηαη είηε απφ 

αχμνληα αξαβηθφ αξηζκφ (OLIS) είηε απφ αξηζκεηηθή έλδεημε πνπ απνδίδεη ην 

πξφηππν (HHS).  

Δηδηθφηεξα γηα ηελ πεξηνρή ειέγρνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηα ζεκεία 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ηέζζεξηο ππννκάδεο πνπ θσδηθνπνηνχληαη κε γξάκκαηα ηεο 

ειιεληθήο αιθαβήηνπ απφ ην Α έσο ην Γ (αξρηθή ηζηνζειίδα, ζρεηηθά κε ηε βηβιηνζήθε, 

πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο, πεγέο πιεξνθφξεζεο).  

ε πεξηπηψζεηο ζεκείσλ ειέγρνπ πνπ πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

ραξαθηεξηζηηθψλ γίλεηαη δηαρσξηζκφο ζε επηκέξνπο ζεκεία. Έηζη γηα παξάδεηγκα ην 
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ζεκείν ‘1.Όλνκα, ηνπνζεζία θαη ηειέθσλν βηβιηνζήθεο’ ηεο ππννκάδαο ‘Α. Αξρηθή 

ηζηνζειίδα’ ηεο πεξηνρήο ‘Η. Πεξηερφκελν’ εμεηάδεηαη θαη ζπλνιηθά αιιά θαη φηαλ 

εκθαλίδεη κφλν έλα απφ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ φπσο ‘ΗΑ1Ο. Μφλν Όλνκα’ ή ‘ΗΑ1Γ. 

Μφλν Σνπνζεζία-Γηεχζπλζε’ ή  ‘ΗΑ1Σ. Μφλν Σειέθσλν’.  

Σα ζεκεία ειέγρνπ εκθαλίδνληαη ζε θάζε πεξηνρή θαη ππννκάδα κε κνξθή πίλαθα 

ν νπνίνο ζηελ πξψηε ζηήιε αλαθέξεη ηνλ αξηζκεηηθφ θσδηθφ θαη ηε ζπλνπηηθή 

πεξηγξαθή ηνπ θαλφλα ζρεδηαζκνχ, ζηε δεχηεξε ζηήιε ηελ εθηίκεζε ηνπ αμηνινγεηή 

θαη ζηελ ηξίηε ζηήιε ηηο παξαηεξήζεηο.  

Ζ εθηίκεζε πξνζδηνξίδεηαη κε ηε ζεκείσζε  ηεο έλδεημεο ‘λ’ ζε πεξηπηψζεηο 

ζπκθσλίαο ηνπ ζεκείνπ ειέγρνπ κε ηνλ θαλφλα ή ηελ νδεγία ζρεδηαζκνχ θαη ρσξίο 

θακία έλδεημε ζε πεξηπηψζεηο αζπκθσλίαο.  

ηηο παξαηεξήζεηο αλαγξάθνληαη πεξηθξαζηηθά θαη αξηζκεηηθά νη ηηκέο 

αμηνιφγεζεο πνπ θαζνξίδνπλ ηα πξφηππα θαη εκθαλίδνληαη σο πίλαθαο θιίκαθαο 

αμηνιφγεζεο ζην ηέινο ηνπ θχιινπ επηζεψξεζεο επρξεζηίαο. 

Κιίκαθα Αμηνιόγεζεο: είλαη έλαο πίλαθαο κε ηηκέο αμηνιφγεζεο απφ ην πέληε (πνιχ 

ζεκαληηθφ, ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ) έσο ην έλα(ζεκαληηθφ, πξνηεηλφκελεο πιεξνθνξίεο) 

ησλ πξνηχπσλ HHS θαη OLIS ζρεηηθά κε ηνπο ζρεδηαζηηθνχο θαλφλεο πνπ 

εθαξκφδνληαη.  

3.2.1.1.Σξφπνο ζπκπιήξσζεο θχινπ επηζεψξεζεο 

     Σν θχιιν αμηνιφγεζεο έρεη έθηαζε ελλέα ζειίδσλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ζε έληππε 

κνξθή γηα ηε δηεμαγσγή ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ζαξάληα δηθηπαθψλ ηφπσλ ησλ δεκφζησλ 

βηβιηνζεθψλ.  

Ο αμηνινγεηήο έρνληαο ζηελ θαηνρή ηνπ ην έληππν θχιιν αμηνιφγεζεο δηεμήγαγε 

ηελ επηζεψξεζε επρξεζηίαο θαηαγξάθνληαο ηελ εκθάληζε ζπκθσλίαο κε ηα ζρεδηαζηηθά 

πξφηππα γηα θάζε έλα απφ ηα ζεκεία ειέγρνπ δηακέζνπ ηεο εμέηαζεο ηνπ ηζηνηφπνπ. 

Καηά ηε δηαδηθαζία επηζεψξεζεο ν αμηνινγεηήο εμέηαζε φιεο ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ 

ηζηνηφπνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξψζεη κε αθξίβεηα ην θχιιν αμηνιφγεζεο. Σα 

δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ αθνινχζεζαλ ηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο κε ηε ρξήζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο access ηεο Microsoft.    
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3.2.1.2.Μέζνδνο ζπγθέληξσζεο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

Ζ δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ησλ 

πνζνηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα θχιια επηζεψξεζεο επρξεζηία, κε ηε 

ρξήζε ηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο access ηεο Microsoft, πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

 Γεκηνπξγία πίλαθα δεδνκέλσλ  

Σα ζεκεία ειέγρνπ θσδηθνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ αξίζκεζε πνπ θέξνπλ ζην 

θχιιν επηζεψξεζεο επρξεζηίαο θαη θάζε θσδηθφο απνηέιεζε ηελ νλνκαζία πεδίνπ 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ πίλαθεο γηα ηελ εηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ. Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία δχν 

πηλάθσλ. Ο πξψηνο πεξηιακβάλεη κφλν ηα ζεκεία ηεο πεξηνρήο επηζεψξεζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, ελψ ν δεχηεξνο ηα ζεκεία ησλ ππφινηπσλ πέληε πεξηνρψλ ειέγρνπ. Ζ 

ζρεδίαζε ηνπ θάζε πίλαθα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ νξηζκνχ ηνπ ηχπνπ δεδνκέλσλ 

αλά πεδίν. Ζ ρξήζε ηνπ Ναη/Όρη γηα θάζε πεδίν απνηειεί ηε πην ελδεδεηγκέλε επηινγή 

γηαηί επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή ή φρη ηεο έλδεημεο V γηα θάζε ζεκείν ειέγρνπ. Πξσηεχσλ 

θιεηδί θαη ζηνπο δχν πίλαθεο είλαη ν θσδηθφο ηνπ θχιινπ επηζεψξεζεο, πνπ απνηειεί θαη 

ηνλ θσδηθφ ηεο θάζε βηβιηνζήθεο. Ζ επηινγή απηή δηεπθνιχλεη ηελ έλσζε ησλ δχν 

πηλάθσλ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί θφξκα εηζαγσγήο δεδνκέλσλ. 

 

Δηθφλα 1. Πίλαθαο Γεδνκέλσλ 

 Γεκηνπξγία θφξκαο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ 

Σα πεδία ησλ δχν πηλάθσλ ελνπνηήζεθαλ ζε κία εληαία θφξκα εηζαγσγήο 

δεδνκέλσλ δηακέζνπ κηαο απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο πνπ παξέρεη ε access θαη 
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αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζε θάζε βήκα ζρεδηαζκνχ. Σν απνηέιεζκα 

πνπ πξνέθπςε πξνζνκνηάδεη κε ην έληππν θχιιν επηζεψξεζεο επρξεζηίαο γηαηί 

πεξηιακβάλεη θσδηθνπνηεκέλα φια ηα ζεκεία ειέγρνπ κε ηαπηφρξνλε δπλαηφηεηα 

καξθαξίζκαηνο ή φρη ζην  ιεπθφ  θνπηάθη πνπ εκθαλίδεηαη δίπια απφ θάζε πεδίν. Ζ 

κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα έληππα θχιια επηζεψξεζεο ζηελ ειεθηξνληθή θφξκα 

δηεπθνιχλεη ηελ εηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ηνπο κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή πνζνηηθψλ 

ζπγθεληξσηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ γξαθηθψλ απεηθνλίζεσλ ηνπο. Όιεο νη θφξκεο 

εηζαγσγήο δεδνκέλσλ θαζψο θαη ηα πεδία ηνπο κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ 

ζπγθεληξσηηθά θαη κε ηε κνξθή εθζέζεσλ.  

 

Δηθφλα 2. Φφξκα δεδνκέλσλ 

 Γεκηνπξγία εθζέζεσλ δεδνκέλσλ  

Οη εθζέζεηο απνηεινχλ αλαθνξέο γηα ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ θαηαρσξηζηεί ζε 

θφξκεο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ θαη παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία αλάινγα κε ηηο επηινγέο 

ζρεδηαζκνχ ηνπο. Ζ επηινγή φισλ ησλ πεδίσλ ησλ πηλάθσλ γηα ηε δεκηνπξγία εθζέζεσο 

παξνπζηάδεη ηε κνξθή πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα 

                      Δηθφλα 3. Έθζεζε δεδνκέλσλ 
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3.2.1.3.Μνξθή παξνπζίαζεο δεδνκέλσλ 

 Γξαθήκαηα θαη αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα 

ηελ πεξηνρή ηεο Access γηα ηε δεκηνπξγία πηλάθσλ θαηαζθεπάζηεθαλ ελλέα 

πίλαθεο ζχκθσλα κε ηελ νκαδνπνίεζε πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ζεκεία ειέγρνπ αλά 

θαηεγνξία. ηε ζπλέρεηα εηζήρζεζαλ ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα θαη απφ  ηνπο 

ζαξάληα δηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ βηβιηνζεθψλ θαη γηα θάζε ζεκείν ειέγρνπ ζχκθσλα κε 

ηηο αξλεηηθέο θαη ζεηηθέο ελδείμεηο πνπ παξνπζηάδνπλ.  

Με ηε ρξήζε ηεο επηινγήο ‘Πξνβνιή>Πξνβνιή πγθεληξσηηθνχ Γξαθήκαηνο’ απφ 

ηελ πεξηνρή εξγαζίαο ‘Πίλαθαο’ δεκηνπξγήζεθαλ ζπγθεληξσηηθά γξαθήκαηα βάζεη ηεο 

νκαδνπνίεζεο ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ ζε θαηεγνξίεο φπσο: Πεξηερφκελν-Αξρηθή 

ηζηνζειίδα(ΗΑ), Πεξηερφκελν-ρεηηθά κε ηε βηβιηνζήθε(ΗΒ), Πεξηερφκελν-Πξνγξάκκαηα 

& Τπεξεζίεο(ΗΓ), Πεξηερφκελν-Πεγέο Πιεξνθφξεζεο(ΗΓ), Γιψζζα(II), Γνκή(III), 

ρεδηαζκφο(IV), Πινήγεζε(V), Πξνζβαζηκφηεηα (VI).  

Κάζε πίλαθαο απνηειείηαη απφ ην αλαγλσξηζηηθφ(αχμνληαο αξηζκφο πνπ 

αληηζηνηρεί ζε θάζε ζεκείν ειέγρνπ πνπ πεξηιακβάλεη ν πίλαθαο), ηελ θσδηθνπνίεζε 

πνπ θέξεη ην θάζε ζεκείν ειέγρνπ, ην ζχλνιν ησλ αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ γηα θάζε 

ζεκείν ειέγρνπ (ΟΥΗ) θαη ην ζχλνιν ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ γηα θάζε ζεκείν 

ειέγρνπ (ΝΑΗ). 

Δηθφλα 4. Γεκηνπξγία ζπγθεληξσηηθνχ γξαθήκαηνο 
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Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ γξαθήκαηνο έρεη επηιεγεί κέζα απφ ηε 

ιίζηα πεδίσλ ηνπ γξαθήκαηνο ην πεδίν ‘αλαγλσξηζηηθφ’ γηα θάζε ζεκείν ειέγρνπ θαη 

έρεη πξνζηεζεί ζηελ πεξηνρή ‘θίιηξν’. Απηή ε επηινγή ζεκαίλεη φηη ην γξάθεκα 

παξνπζηάδεη θάζε  ζεκείν ειέγρνπ  πνπ πεξηιακβάλεη ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 

νκαδνπνίεζεο  θαη ηα δεδνκέλα ηνπ αλαθέξνληαη ζην πιήζνο θαη ησλ ζαξάληα 

ηζηνηφπσλ πνπ αμηνινγήζεθαλ. Αθνινπζεί ε επηινγή θαη πξνζζήθε ηεο έλδεημεο 

‘ζεκεία ειέγρνπ’ ζηελ πεξηνρή ‘θαηεγνξία’  θαη νη ελδείμεηο ‘Όρη’ θαη ‘Ναη’ ζηελ 

πεξηνρή ‘δεδνκέλα’ γηα λα πξνθχςνπλ νη ζηήιεο ηνπ γξαθήκαηνο. ηνλ αξηζηεξφ άμνλα 

ηνπ γξαθήκαηνο ππάξρνπλ αξηζκνί πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ αληηζηνηρία ηεο θάζε ζηήιεο 

κε ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ, ελψ ζηνλ νξηδφληην άμνλα παξνπζηάδνληαη ηα ζεκεία 

ειέγρνπ γηα θάζε ζηήιε γξαθήκαηνο. 

 

Δηθφλα 5. Δκθάληζε ζπγθεληξσηηθνχ γξαθήκαηνο 

Απφ ζπγθεληξσηηθφ γξάθεκα είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ κεκνλσκέλεο γξαθηθέο 

απεηθνλίζεηο γηα ζεκεία ειέγρνπ. Ζ δπλαηφηεηα απηή είλαη εθηθηή εάλ απφ ηε πεξηνρή 

‘θίιηξν’ ηνπ γξαθήκαηνο γίλεη αθαίξεζε ησλ κε επηζπκεηψλ ζεκείσλ ειέγρνπ, φπσο 

εκθαλίδεηαη ζηηο παξαθάησ εηθφλεο. 

  

 

Δηθόλα 6. Πξνβνιή  γξαθήκαηνο επηιεγκέλσλ ζεκείσλ ειέγρνπ  
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 Δθζέζεηο-Αλαθνξέο    

Ζ επηινγή ‘Δθζέζεηο>Γεκηνπξγία έθζεζεο κε ηε ρξήζε νδεγνχ’ εκθαλίδεη έλα 

παξάζπξν βνήζεηαο γηα ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο κηαο αλαθνξάο. Δπηιέγνληαο φια ηα 

πεδία ησλ πηλάθσλ θαη αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ζρεδίαζεο κπνξεί λα πξνθχςεη κηα 

έθζεζε κε φια ηα ζπκπιεξσκέλα θχιια επηζεψξεζεο επρξεζηίαο θαηά αχμνληα θσδηθφ, 

ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζην παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο εξγαζίαο
60

 ή εθζέζεηο κε ηα 

απνηειέζκαηα γηα θάζε θαηεγνξία ζεκείσλ ειέγρνπ. 

 

Δηθφλα 7. Γεκηνπξγία Έθζεζεο-Αλαθνξάο 

3.3.Απνηειέζκαηα επηζεψξεζεο επρξεζηίαο 

Σα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη ζπγθεληξσηηθά θαη γηα ηνπο ζαξάληα 

δηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ ειιεληθψλ δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ. Έρνπλ ηε κνξθή πνζνηηθψλ 

δεδνκέλσλ αλά ζεκείν ειέγρνπ θαη κπνξνχλ λα  εξκελεπζνχλ  πνηνηηθά ζχκθσλα κε ηα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ νξίδνπλ ηα πξφηππα νδεγηψλ θαη θαλφλσλ ζρεδηαζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 Έηζη γηα παξάδεηγκα φηαλ ζην ζχλνιν ησλ απνηειεζκάησλ ζαξάληα ηζηφηνπσλ 

γηα ην ζεκείν ειέγρνπ ΗΑ1 θαηαγξάθεηαη έλαο κηθξφο αξηζκφο (11) ζπκθσλίαο, ζεκαίλεη 

φηη ζε 29 αξρηθέο ηζηνζειίδεο ηζηφηνπσλ δελ εκθαλίδεηαη ε ρξήζηκε πιεξνθνξία κε ην 

φλνκα, ηελ ηνπνζεζία θαη ην ηειέθσλν ηεο βηβιηνζήθεο πνπ απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν 

πνηνηηθνχ ζρεδηαζκνχ αθνχ εκθαλίδεη ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα 

αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδεηαη.  

 

 

 

                                                 
60

 Βιέπε Παξάξηεκα ΗΗΗ, ζ.120 
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3.3.1.Οδεγίεο Πεξηερνκέλνπ-Απνηειέζκαηα 

    Α. Αξρηθή ηζηνζειίδα 

 

 

 

 

Πίλαθαο 9. Πεξηερόκελν-Αξρηθή ηζηνζειίδα 
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                Γξάθεκα 1. Πεξηερφκελν-Αξρηθή ηζηνζειίδα(ΗΑ) 

 

Σα απνηειέζκαηα επηζεψξεζεο επρξεζηίαο γηα ηα ζεκεία ειέγρνπ 1 έσο 6 δείρλνπλ 

φηη νη αξρηθέο ζειίδεο ησλ ηζηφηνπσλ ζε πνζνζηφ αλψηεξν ή ίζν ηνπ κέζνπ φξνπ δελ 

πεξηιακβάλνπλ ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ νξίδνπλ ηα ζρεδηαζηηθά πξφηππα. ηα 

ζεκεία ειέγρνπ 1 θαη 5 παξαηεξνχληαη κεγάιεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ππννκάδεο θαη 

A/A ΗΜΔΙΑ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΟΥΙ ΝΑΙ 

1 ΗΑ1 29 11 

2 ΗΑ1Ο 12 28 

3 ΗΑ1Γ 40 0 

4 ΗΑ1Σ 40 0 

5 ΗΑ2 33 7 

6 ΗΑ3 14 26 

7 ΗΑ4 14 26 

8 ΗΑ5 38 2 

9 ΗΑ5Τ 14 26 

10 ΗΑ5Π 31 9 

11 ΗΑ5Ζ 39 1 

12 ΗΑ5Τ 9 31 

13 ΗΑ6 22 18 

14 ΗΑ7 15 25 

15 ΗΑ8 40 0 

16 ΗΑ8Φ 37 3 

17 ΗΑ8Ο 37 3 

18 ΗΑ8Γ 34 6 
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ηελ θπξίσο νκάδα ειέγρνπ, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη αδπλακίεο παξάζεζεο 

νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο βηβιηνζήθεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο. 

ρεηηθά κε ηηο πξνηεηλφκελεο πιεξνθνξίεο ησλ ζεκείσλ 6 θαη 7 ηα απνηειέζκαηα 

θαλεξψλνπλ φηη κφλν 25 αξρηθέο ηζηνζειίδεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο επηθνηλσληαθά 

θαλάιηα πξνψζεζεο εθδειψζεσλ θαη γεγνλφησλ ηεο βηβιηνζήθεο θαη ζε πνιχ 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ γίλεηαη αλαθνξά ζε δσξεηέο θαη ππνζηεξηθηέο ηεο βηβιηνζήθεο.  

Β. ρεηηθά κε ηε βηβιηνζήθε 

A/A ΗΜΔΙΑ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΟΥΙ ΝΑΙ 

1 ΗΒ1 1 39 

2 ΗΒ2 9 31 

3 ΗΒ3 9 31 

4 ΗΒ4 36 4 

5 ΗΒ4Ο 19 21 

6 ΗΒ5 34 6 

7 ΗΒ6 17 23 

8 ΗΒ7 34 6 

9 ΗΒ8 40 0 

10 ΗΒ8Μ 33 7 

11 ΗΒ8Γ 35 5 

12 ΗΒ9 21 19 

13 ΗΒ910 9 31 

14 ΗΒ911 9 31 

15 ΗΒ911Δ 35 5 

16 ΗΒ911 36 4 

17 ΗΒ912 39 1 

18 ΗΒ913 39 1 

19 ΗΒ914 4 36 

20 ΗΒ915 17 23 

21 ΗΒ916 26 14 

22 ΗΒ917 34 6 

23 ΗΒ918 39 1 

24 ΗΒ919 4 36 

Πίλαθαο 10. Πεξηερφκελν-ρεηηθά κε ηε Βηβιηνζήθε 
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Γξάθεκα 2. Πεξηερφκελν-ρεηηθά κε ηε βηβιηνζήθε(ΗΒ) 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ ζεκείσλ 1,2,3,9,11,14,19 πνπ αθνξνχλ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηηο βηβιηνζήθεο παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθά πςειά πνζνζηά. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ ηζηνηφπνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο επηθνηλσληαθφ εξγαιείν 

πιεξνθφξεζεο γηα ηε δηεχζπλζε, ην σξάξην ιεηηνπξγίαο, ην πξνζσπηθφ, ηελ 

ειεθηξνληθή επηθνηλσλία, ηελ ηζηνξία, ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαη ηελ πνιηηηθή 

δαλεηζκνχ ησλ βηβιηνζεθψλ.  

ε ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θαηαζηαηηθφ 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ηε δήισζε ηεο απνζηνιήο, ηα ελεκεξσηηθά δειηία θαη ην 

θαηαζηαηηθφ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ βηβιηνζεθψλ (ζεκεία ειέγρνπ 6,9,15,16).  

 ε εμαηξεηηθά ρακειφ πνζνζηφ θπκαίλνληαη νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε νδεγίεο 

πξφζβαζεο, εκεξνκελίεο  θαη δεηήκαηα ζπλεδξηάζεσλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, νκάδεο θίισλ, δξαζηεξηφηεηεο θαη αηηήζεηο κειψλ, πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ 

Γ. θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εζεινληέο (ζεκεία ειέγρνπ 6,7,8,17,18). Δλψ κφλν ζε κία 

βηβιηνζήθε ππάξρεη αλαθνξά γηα εηήζηα έθζεζε θαη επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ. 

Γ. Πξνγξάκκαηα θαη Τπεξεζίεο 

Α/A ΗΜΔΙΟ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΟΥΙ ΝΑΙ 

1 ΗΓ1 20 20 

2 ΗΓ2 37 3 

3 ΗΓ3 17 23 

4 ΗΓ3Γ 35 5 

5 ΗΓ3Κ 35 5 

6 ΗΓ4 33 7 
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7 ΗΓ5 38 2 

8 ΗΓ5Μ 39 1 

9 ΗΓ5Δ 35 5 

10 ΗΓ6 36 4 

11 ΗΓ7 36 4 

12 ΗΓ8 32 8 

13 ΗΓ9 36 4 

14 ΗΓ910 40 0 

15 ΗΓ911 40 0 

16 ΗΓ912 38 2 

17 ΗΓ913 37 3 

Πίλαθαο 11. Πεξηερφκελν-Πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο 
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Γξάθεκα 3. Πεξηερφκελν-Πξνγξάκκαηα & Τπεξεζίεο(ΗΓ) 

 

ε ζχλνιν 40 ηζηφηνπσλ δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ νη 33 πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ δηαζέηνπλ.  Πξφθεηηαη γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα ησλ Κηλεηψλ βηβιηνζεθψλ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ Γεκφζησλ 

Κέληξσλ Πιεξνθφξεζεο. Σν πςειφ πνζνζηφ αλαθνξάο θαλεξψλεη ηε δηάζεζε ησλ 

βηβιηνζεθψλ λα πξνσζήζνπλ δηαδηθηπαθά ηηο ππεξεζίεο θαη ηα πξνγξάκκαηα ηνπο 

θαζψο  θαη λα εληζρχζνπλ ηελ εηθφλα ηνπο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία σο θνξείο 

αιθαβεηηζκνχ θαη πνιηηηζκνχ. Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ζπκβάιιεη θαη ε αλαθνξά γηα 

ηε ιεηηνπξγία παηδηθψλ ηκεκάησλ ζε 20 βηβιηνζήθεο. 

Οη  βηβιηνζήθεο, ιφγσ ηεο χπαξμεο ησλ παξαπάλσ πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ 

κεγάιεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο ηεο θνηλφηεηαο (γνλείο, καζεηέο φισλ ησλ ειηθηψλ, 

εθπαηδεπηηθνχο), παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθά ρακειά πνζνζηά αλαθνξάο εηδηθψλ 

ηκεκάησλ γη’ απηέο ηηο νκάδεο θνηλνχ. 
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Δμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο γηα ΑΜΔΑ εκθαλίδνληαη κφλν ζε 7 ηζηφηνπνπο, γεγνλφο 

πνπ απνηειεί έλδεημε θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη κε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο θαη 

ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο.   

Δμαηξεηηθά ρακειφ είλαη ην πνζνζηφ αλαθνξάο ζε εθδειψζεηο, λέα βηβιία θαη 

πξνηάζεηο βηβιηαλάγλσζεο απφ ην πξνζσπηθφ. Απηφ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ 

πξνζπάζεηα δηαθήκηζεο  ησλ βαζηθψλ ππεξεζίσλ ηεο βηβιηνζήθεο, πνπ είλαη ν 

δαλεηζκφο βηβιίσλ θαη ε δηεμαγσγή ζρεηηθψλ εθδειψζεσλ, φπσο βηβιηνπαξνπζηάζεηο 

απφ ζπγγξαθείο.   

Γ. Πεγέο πιεξνθόξεζεο 

Α/A ΗΜΔΙΑ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΟΥΙ ΝΑΙ 

1 ΗΓ1 15 25 

2 ΗΓ2 13 27 

3 ΗΓ3 13 27 

4 ΗΓ4 22 28 

5 ΗΓ5 39 1 

6 ΗΓ5Δ 1 39 

7 ΗΓ5Κ 31 9 

8 ΗΓ5Β 38 2 

9 ΗΓ5Σ 39 1 

10 ΗΓ5Φ 23 17 

11 ΗΓ6 19 21 

12 ΗΓ7 15 25 

13 ΗΓ8 10 30 

14 ΗΓ9 19 21 

15 ΗΓ910 40 0 

16 ΗΓ911 7 33 

17 ΗΓ912 31 9 

Πίλαθαο 12. Πεξηερφκελν-Πεγέο Πιεξνθφξεζεο 
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Γξάθεκα 4. Πεξηερφκελν-Πεγέο Πιεξνθφξεζεο (ΗΓ) 

Οη αλαθνξέο πεγψλ  πιεξνθφξεζεο ζηνπο ηζηνηφπνπο  παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθά 

πςειφ πνζνζηφ ζηηο εηθνληθέο ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο (ζεκείν ειέγρνπ 5), γεγνλφο 

πνπ απνδεηθλχεη ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ  απφ ηηο βηβιηνζήθεο.  

Πιεξνθνξίεο θαη ειεθηξνληθέο ζπλδέζεηο παξέρνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ 

ζρεηηθά κε ηνλ  ειεθηξνληθφ θαηάινγν, ηνπο ρξεκαηνδφηεο θαη ζπλεξγάηεο, ηνπηθνχο θαη 

εζληθνχο δηθηπαθνχο ηφπνπο, ηελ ηνπηθή ηζηνξία, ηε δπλαηφηεηα έξεπλαο  ζε κεραλέο 

αλαδήηεζεο θαη θαηαιφγνπο θαζψο θαη άιιεο βηβιηνζήθεο. Οη ελδείμεηο απηέο εληζρχνπλ 

ηνλ ξφιν ηεο βηβιηνζήθεο σο πεγή παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη θνξέα αλάπηπμεο 

ζπλεξγαζηψλ ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν 

3.3.2.Οδεγίεο Γιψζζαο-Απνηειέζκαηα  

Α/A ΗΜΔΙΑ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΟΥΙ ΝΑΙ 

1 ΗΗ15.1 36 4 

2 ΗΗ15.2 1 39 

3 ΗΗ15.3 0 40 

4 ΗΗ15.4 36 4 

5 ΗΗ15.5 1 39 

6 ΗΗ15.6 1 39 

7 ΗΗ15.7 1 39 

8 ΗΗ15.8 0 40 

9 ΗΗ15.9 1 39 

10 ΗΗ15.910 1 39 

11 ΗΗ15.911 1 39 

Πίλαθαο 13. Γιψζζα 
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Γξάθεκα 5. Γιψζζα(ΗΗ) 

Σα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηε γιψζζα 

δείρλνπλ φηη νη ηζηφηνπνη, ζρεδφλ ζην ζχλνιν ηνπο, πξνάγνπλ ηελ πιεξνθφξεζε κε 

εχρξεζην ηξφπν γηαηί δελ πεξηιακβάλνπλ φξνπο βηβιηνζεθνλνκίαο, αθξσλχκηα, 

ζπληνκνγξαθίεο θαη ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ θεηκέλσλ νηθείεο ιέμεηο κε 

ηε ζσζηή γξακκαηηθή θαη ζχληαμε θαζψο θαη πεξηγξαθέο γηα ηηο ζειίδεο πινήγεζεο θαη 

επεμεγεκαηηθέο πξνηάζεηο ζηελ αξρή θάζε παξαγξάθνπ. 

Μφλν ζε 4 ηζηφηνπνπο εκθαλίδεηαη πεξηγξαθή νδεγηψλ, γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 

απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ ρξήζεο κηαο εθαξκνγήο κε ινγηθή ζπλέρεηα. Δπνκέλσο ζηνπο 

ππφινηπνπο 36 ηζηνηφπνπο νη ρξήζηεο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε 

νδεγηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε εθαξκνγψλ πνπ απηνί πεξηιακβάλνπλ θαη ηνπο θαζηζηά 

δχζρξεζηνπο. 

3.3.3.Οδεγίεο Γνκήο-Απνηειέζκαηα 

Α/A ΗΜΔΙΑ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΟΥΙ ΝΑΙ 

1 ΗΗΗ6.1 8 32 

2 ΗΗΗ6.2 9 31 

3 ΗΗΗ6.2ΠΚ 35 5 

4 ΗΗΗ6.3 36 4 

5 ΗΗΗ6.3ΚΚ 35 5 

6 ΗΗΗ6.4 23 17 

7 ΗΗΗ6.5 1 39 

8 ΗΗΗ6.6 6 34 

9 ΗΗΗ6.7 1 39 

10 ΗΗΗ6.8 39 1 



 79 

11 ΗΗΗ6.9 4 36 

12 ΗΗΗ6.910 12 28 

13 ΗΗΗ6.911 3 37 

14 ΗΗΗ6.912 40 0 

15 ΗΗΗ6.913 32 8 

Πίλαθαο 14. Γνκή 
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Γξάθεκα 6. Γνκή(ΗΗΗ) 

Σα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηε δνκή ησλ 

ηζηφηνπσλ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ηζηνηφπνπο ε εκθάληζε, ην πεξηερφκελν, ε 

θαηεγνξηνπνίεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ πιεξνθνξηψλ δηεπθνιχλεη ηνλ ρξήζηε ηνπο. 

Αξλεηηθφ ζηνηρείν απνηειεί ν εμαηξεηηθά κηθξφο αξηζκφο ηζηφηνπσλ πνπ εκθαλίδνπλ ηηο 

ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο ζηελ θνξπθή θαη ην θέληξν γηαηί ν ρξήζηεο δελ έρεη άκεζε επαθή 

κε ηα πεξηερφκελα ηνπ ηζηφηνπσλ. 

3.3.4.Οδεγίεο ρεδηαζκνχ-Απνηειέζκαηα 

Α/A ΗΜΔΙΑ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΟΥΙ ΝΑΙ 

1 IV2.1 0 40 

2 IV2.2 38 2 

3 IV2.2 34 6 

4 IV2.2A 20 20 

5 IV2.2O 4 36 

6 IV2.3 5 35 

7 IV2.4 23 17 

8 IV2.5 40 0 

9 IV2.6 2 38 

10 IV2.7 38 2 

11 IV2.8 15 25 
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12 IV2.9 14 26 

13 IV2.910 40 0 

14 IV2.911 40 0 

15 IV2.912 15 25 

16 IV2.913 5 25 

17 IV2.914 34 6 

18 IV2.915 40 0 

19 IV2.916 34 6 

20 IV2.991 1 39 

21 IV2.9913 5 35 

Πίλαθαο 15. ρεδηαζκφο 
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Γξάθεκα 7. ρεδηαζκφο(IV) 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ ηζηφηνπσλ είλαη ζην ζχλνιν ηνπο ζε ζπκβαηφ ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα θαη επηηξέπεη ην θαηέβαζκα ηηο ηζηνζειίδαο ζε ρξφλν <20 δεπηεξνιέπησλ. 

Δκθαλίδεη δπλαηφηεηεο εθηχπσζεο θαη ειεθηξνληθή θφξκα επηθνηλσλίαο θαη παξέρεη 

πιεξνθνξίεο ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή. Μηθξφο είλαη ν αξηζκφο ησλ ηζηφηνπσλ πνπ 

παξέρνπλ επηπιένλ βνήζεηα ζηνπο ρξήζηεο θαη ηερλνινγηθέο πξνυπνζέζεηο ρξήζεο ηνπο. 

3.3.5.Οδεγίεο Πινήγεζεο-Απνηειέζκαηα 

Α/A ΗΜΔΙΑ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΟΥΙ ΝΑΙ 

1 V7.1 16 24 

2 V7.2 32 8 

3 V7.3 40 0 

4 V7.4 39 1 

5 V7.5 13 27 

6 V7.6 40 0 

7 V7.7 1 39 
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8 V7.8 29 11 

9 V7.9 38 2 

10 V7.910 23 17 

11 V7.911 36 4 

12 V7.912 35 5 

Πίλαθαο 16. Πινήγεζε 
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Γξάθεκα 8. Πινήγεζε(V) 

Ζ πινήγεζε ζηνπο ηζηνηφπνπο δηεπθνιχλεηαη κε ηε ρξήζε δεηθηψλ θαηεχζπλζεο, 

ηελ ηνπνζέηεζε πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ζεκαηηθψλ επηθεθαιίδσλ. Μηθξφο  είλαη ν 

αξηζκφο ησλ ηζηφηνπσλ πνπ εκπεξηέρνπλ ράξηε πινήγεζεο θαη πξνβνιή ηζηνξηθνχ 

πινήγεζεο. 

3.3.6.Οδεγίεο Πξνζβαζηκφηεηαο-Απνηειέζκαηα 

Α/A ΗΜΔΙΑ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΟΥΙ ΝΑΙ 

1 VI3.1 0 40 

2 VI3.2 38 2 

3 VI3.3 36 4 

4 VI3.4 37 3 

5 VI3.5 28 12 

6 VI3.6 0 40 

7 VI3.7 0 40 

8 VI3.8 38 2 

9 VI3.9 24 16 

10 VI3.910 30 10 

11 VI3.11 0 40 

12 VI3.12 0 40 

Πίλαθαο 17. Πξνζβαζηκφηεηα 
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Γξάθεκα 9. Πξνζβαζηκφηεηα(VI) 

Σα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα δείρλνπλ φηη νη 

ηζηφηνπνη είλαη ζρεδηαζκέλνη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνπλ ηα πξφηππα σο 

πξνο ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηε ζπκβαηφηεηα πνπ απαηηείηαη. 

3.3.7.Κιίκαθα αμηνιφγεζεο-Απνηειέζκαηα 

Ζ θιίκαθα αμηνιφγεζεο πνπ νξίδνπλ ηα πξφηππα  HHS θαη OLIS γηα ηα ζεκεία 

ειέγρνπ επρξεζηίαο ησλ ηζηφηνπσλ ησλ δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ είλαη πέληε βαζκψλ,  κε 

πςειφηεξε βαζκνινγία ην πέληε, σο πνιχ ζεκαληηθφ ζεκείν ζπκθσλίαο κε ηα πξφηππα 

θαη πνπ πεξηιακβάλεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη κε ρακειφηεξν ην έλα, σο ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν ζπκθσλίαο κε ηα πξφηππα θαη πνπ πεξηιακβάλεη πξνηεηλφκελεο πιεξνθνξίεο. 

Οη δηαβαζκίζεηο ηεο θιίκαθαο αμηνιφγεζεο εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

 ΠΔΝΣΔ 5 ΣΔΔΡΑ 4 ΣΡΙΑ 3 ΓΤΟ 2 ΔΝΑ 1 

HHS Πνιχ 

 εκαληηθφ 

ρεδφλ Πνιχ 

εκαληηθφ 

Αξθεηά 

εκαληηθφ 

ρεδφλ 

Αξθεηά 

εκαληηθφ 

εκαληηθφ 

OLIS Υξήζηκεο 

Πιεξνθνξίεο 

   Πξνηεηλφκελεο  

Πιεξνθνξίεο 

Πίλαθαο 18. Κιίκαθα Αμηνιφγεζεο 

Σα απνηειέζκαηα επηζεψξεζεο επρξεζηίαο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζχκθσλα 

κε ηελ παξαπάλσ θιίκαθα αμηνιφγεζεο. Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ ηζηφηνπσλ αλάινγα κε ηηο βαζκίδεο αμηνιφγεζεο επηιέρζεθε σο 

κέηξν ζχγθξηζεο ην κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ηζηφηνπσλ πνπ 
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αμηνινγήζεθαλ, δειαδή κε κεγαιχηεξν (>) ή κηθξφηεξν (<) ηνπ 20 ζε ζχλνιν 40 

ηζηφηνπσλ
61

  

ε ζχλνιν 147 ζεκείσλ ειέγρνπ πνπ πεξηιακβάλεη ε επηζεψξεζε επρξεζηίαο 40 

ηζηφηνπσλ δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ βάζεη νδεγηψλ πεξηερνκέλνπ, γιψζζαο, δνκήο, 

ζρεδηαζκνχ, πινήγεζεο θαη πξνζβαζηκφηεηαο πξνθχπηνπλ ηα ζπγθεληξσηηθά 

απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

Α/A ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΔΝΣΔ 5 ΣΔΔΡΑ 

4 

ΣΡΙΑ 3 ΓΤΟ 2 ΔΝΑ 1 ΤΝΟΛΟ 

1 >20 26 17 14 1 7 65 

2 <20 35 14 6 5 20 80 

3 =20 1 1    2 

 

Πίλαθαο 19. Κιίκαθα Αμηνιφγεζεο βάζεη κέζνπ φξνπ 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα απεηθνλίδνληαη ζην παξαθάησ γξάθεκα  

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

5 4 3 2 1 ΤΝΟΛΟ

>20

<20

=20

Γξάθεκα 10. Απνηειέζκαηα Κιίκαθαο Αμηνιφγεζεο 

 

Παξαηεξψληαο ηνλ ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα θαη ην γξάθεκα πξνθχπηνπλ νη 

παξαθάησ δηαπηζηψζεηο: 

 Υξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη πνιχ ζεκαληηθά ζεκεία πξνδηαγξαθψλ βάζεη πξνηχπσλ 

παξνπζηάδνληαη ζε κεγάιν αξηζκφ ζε ηζηνηφπνπο θάησ απφ ην κέζν φξν θαη ζε 

κεησκέλν αξηζκφ ζε ηζηνηφπνπο πάλσ απφ ην κέζν φξν. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη 

πεξηζζφηεξνη ηζηφηνπνη παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα επρξεζηίαο πεξηερνκέλνπ, 

γιψζζαο, δνκήο, ζρεδηαζκνχ, πινήγεζεο θαη πξνζβαζηκφηεηαο 

                                                 
61

 Βιέπε Παξάξηεκα V, ζει.132 
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 ρεδφλ πνιχ ζεκαληηθά ζεκεία πξνδηαγξαθψλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ ίδην πεξίπνπ 

αξηζκφ ζην ζχλνιν ησλ ηζηνηφπσλ γεγνλφο πνπ δειψλεη φηη ην ζχλνιν ησλ 

ηζηνηφπσλ εκθαλίδεη ζρεδφλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα επρξεζηίαο. 

 Αξθεηά ζεκαληηθά πξνβιήκαηα επρξεζηίαο εκθαλίδνληαη πάλσ απφ ην κέζν φξν ησλ 

ηζηνηφπσλ 

 ρεδφλ αξθεηά ζεκαληηθά πξνβιήκαηα επρξεζηίαο παξνπζηάδνληαη θάησ απφ ην 

κέζν φξν 

 εκαληηθά πξνβιήκαηα επρξεζηίαο θαη πξνηεηλφκελεο πιεξνθνξίεο εκθαλίδνληαη 

θάησ απφ ην κέζν φξν ησλ ηζηφηνπσλ. 

 Αζξνίδνληαο ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη 66 ζεκεία ειέγρνπ είλαη ζε 

ζπκθσλία κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνηχπσλ πάλσ απφ ην κέζν φξν ησλ ηζηφηνπσλ 

θαη 81  θάησ απφ ην κέζσ φξν. Σν απνηέιεζκα απηφ θαλεξψλεη ζνβαξά πξνβιήκαηα 

επρξεζηίαο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηζνηφπνπο 

 3.4.Δπηπξφζζεηεο πξνηάζεηο αμηνιφγεζεο 

 Οη  δηθηπαθνί ηφπνη ησλ ειιεληθψλ δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ κπνξνχλ λα 

αμηνινγεζνχλ θαη κε ηε ρξήζε ησλ δεηθηψλ απφδνζεο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ 

πξνηχπνπ ISO/TR 20983 θαζψο θαη κε ηελ εθαξκνγή, δηακέζνπ ηνπ δηαδηθηχνπ, εηδηθψλ 

ινγηζκηθψλ ειέγρνπ ζπκβαηφηεηαο κε ηα ζρεδηαζηηθά πξφηππα θαη αλάιπζεο ηεο 

επηζθεςηκφηεηαο.  

Οη απηνκαηνπνηεκέλνη κέζνδνη είλαη επξέσο δηαδεδνκέλνη ιφγσ ηεο επθνιίαο 

εθαξκνγήο, αθνχ ζπλήζσο απαηηείηαη κφλν ε εηζαγσγή ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο 

ηνπ ηζηνηφπνπ ζηελ εθαξκνγή, αιιά θαη ηνπ εμαηξεηηθά ρακεινχ έσο αλχπαξθηνπ 

θφζηνπο ρξήζεο, αθνχ δηαηίζεληαη δσξεάλ ρσξίο θφζηνο ζπλδξνκήο. Μπνξνχλ επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε ηνπ πξνηχπνπ ISO/TR 20983 σο δεμακελή 

άληιεζεο ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ επηζθεςηκφηεηαο θαη ρξήζεο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ. 
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 3.4.1.Υξήζε πξνηχπνπ ISO/TR 20983:2003              

           Οη δείθηεο απφδνζεο ηνπ πξνηχπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγεζνχλ νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ησλ βηβιηνζεθψλ. ε θαζέλαλ ππάξρεη 

πεξηγξαθή ηίηινπ, αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχ, πεδίνπ εθαξκνγήο, νξηζκφο, κέζνδνη 

εθαξκνγήο, εξκελεία θαη παξάγνληεο πνπ ηνλ επεξεάδνπλ, πεγέο θαη ζρεηηθνί δείθηεο. 

   Ζ ιέμε δείθηεο απνηειεί έθθξαζε (αξηζκεηηθή, ζπκβνιηθή ή πξνθνξηθή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ δξαζηεξηνηήησλ (γεγνλφησλ, αληηθεηκέλσλ, 

πξνζψπσλ) κε πνζνηηθνχο θαη πνηνηηθνχο φξνπο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε εθηίκεζε ηεο 

αμίαο ηνπο θαη ηεο ζρεηηθήο κεζνδνινγίαο. 

Ο δείθηεο απφδνζεο είλαη αξηζκεηηθή ή πξνθνξηθή έθθξαζε (παξαγφκελε απφ 

ζηαηηζηηθέο βηβιηνζεθψλ θαη άιια δεδνκέλα) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ 

ηεο απφδνζεο κηαο βηβιηνζήθεο. 

Ζιεθηξνληθή ππεξεζία ζεσξείηαη θάζε είδνπο ππεξεζία πνπ παξέρεη ε βηβιηνζήθε 

δηακέζνπ ελφο ηνπηθνχ δηθηχνπ ππνινγηζηψλ ή δηαηίζεηαη απφ ην δηαδίθηπν. Σέηνηνπ 

είδνπο ππεξεζίεο είλαη ν ειεθηξνληθφο θαηάινγνο ηεο βηβιηνζήθεο, ν ηζηφηνπνο, ε 

ειεθηξνληθή ζπιινγή, ε παξνρή ςεθηαθνχ πιηθνχ, νη ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο κε ηε 

ρξήζε δηαδηθηχνπ.  

Οη επεμεγήζεηο ησλ παξαπάλσ φξσλ πξνέξρνληαη απφ ηα θεθάιαηα κε ηελ παξάζεζε 

ηεο νξνινγίαο ησλ πξνηχπσλ  ΔΛΟΣ-ISO 11620 θαη  ISO/TR 20983.  

3.4.2.Απηνκαηνπνηεκέλε αμηνιφγεζε 

 Ζ απηνκαηνπνηεκέλε αμηνιφγεζε αθνξά ηελ ελζσκάησζε δηαγλσζηηθψλ 

εξγαιείσλ ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ησλ βηβιηνζεθψλ γηα δχν βαζηθνχο ιφγνπο: 

 ηελ εμαθξίβσζε ηεο ζπκβαηφηεηαο ηνπο κε ζρεδηαζηηθνχο θαλφλεο  θαη νδεγίεο 

ησλ πξνηχπσλ, ηνλ εληνπηζκφ θαη δηφξζσζε ησλ ζθαικάησλ  

 ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ηξφπνπ πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηψλ ηνπο θαη ηελ 

εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ην πξνθίι ρξήζηε.  

ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ W3C ζρεηηθά κε ην WAI (Web Accessibility Initiative) 

ππάξρεη έλαο πιήξεο θαηάινγνο
62

 κε απηνκαηνπνηεκέλα εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηεο 

                                                 
62

Complete List of Web Accessibility Evaluation Tools. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 
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πξνζβαζηκφηεηαο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ζχκθσλα κε ηα ζρεδηαζηηθά πξφηππα. 

Δπηιέγνληαο γηα παξάδεηγκα ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ εξγαιείνπ κε ηελ νλνκαζία 

Functional Accessibility Evaluator (FAE) ηνπ University of Illinois at Urbana-

Champagn
63

 θαη ελζσκαηψλνληαο ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Γεκφζηαο Κεληξηθήο 

Βηβιηνζήθεο Βέξνηαο παξνπζηάδνληαη  ην απνηέιεζκα πξνζβαζηκφηεηαο ηεο παξαθάησ 

εηθφλαο.  

 

Δηθφλα 8. Απηνκαηνπνηεκέλε αμηνιφγεζε πξνζβαζηκφηεηαο 

Ζ ελζσκάησζε γηα παξάδεηγκα ηεο ππεξεζίαο Google Analytics ζην δηθηπαθφ 

ηφπν κηαο δεκφζηαο βηβιηνζήθεο δίλεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ ρξεζηψλ – επηζθεπηψλ ηνπ ηζηνηφπνπ. Δλδεηθηηθά παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά 

κε ηε γεσγξαθηθή πξνέιεπζε επηζθεπηψλ, ην ρξφλν παξακνλήο θαη αλακνλήο  αλά 

ζειίδα, ηηο πξνβιεκαηηθέο θαη δεκνθηιήο ηζηνζειίδεο, ηελ πεγή πξνέιεπζεο ησλ 

επηζθεπηψλ (θνηλσληθά δίθηπα, ζχλδεζκνο απφ άιιν ηζηφηνπν). Σα ζηνηρεία απηά 

επηηξέπνπλ ζηε βηβιηνζήθε λα ειέγρεη ηελ επηζθεςηκφηεηα, ηελ θίλεζε θαη ηελ απφδνζε 

ηνπ ηζηνηφπνπ θαη λα πξνβαίλεη αλάινγα ζηηο βέιηηζηεο πξνζαξκνγέο.    

 

3.4.3.ηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη αμηνιφγεζε-Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε 

Γξάκαο 

 Ζ παξνπζίαζε ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε επρξεζηίαο ησλ 

ζαξάληα δηθηπαθψλ ηφπσλ ησλ ειιεληθψλ βηβιηνζεθψλ έρεη ην ραξαθηήξα ηεο 

                                                                                                                                                 
 http://www.w3.org/WAI/ER/tools/complete  
63

 Functional Accessibility Evaluator (FAE).Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν:http://fae.cita.uiuc.edu/  

http://www.w3.org/WAI/ER/tools/complete
http://fae.cita.uiuc.edu/
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ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ιακβάλεη ηε κνξθή πξφηαζεο γηα κειινληηθή εθαξκνγή.  Ζ 

πξνζέγγηζε απηή θξίζεθε ζθφπηκε ιφγσ ηεο έιιεηςεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

αλαξηεκέλσλ ζηνπο ηζηνηφπνπο ησλ βηβιηνζεθψλ, κεκνλσκέλα ή ζην πιαίζην εηήζησλ 

εθζέζεσλ.  

Μφλν ε Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Γξάκαο
64

 είρε αλαξηεκέλα ζηνλ ηζηφηνπν 

ηεο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία έηνπο 2009. ε επηθνηλσλία  κε ηε βηβιηνζήθε δηακέζνπ ηεο 

ππεξεζίαο ‘Ρψηεζε ην βηβιηνζεθνλφκν’ δφζεθαλ επηπιένλ  ζηνηρεία  γηα ην έηνο 2009,  

πνπ επηηξέπνπλ φκσο ηελ κέηξεζε επηζθεςεκφηεηαο θαη ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

ζηνλ θπζηθφ ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο.  

πγθεθξηκέλα  θαηά ην έηνο 2009 ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ πνπ επηζθέθζεθαλ θαη 

δαλείζηεθαλ βηβιία απφ ηε Βηβιηνζήθε αλήιζε πεξίπνπ ζηνπο 6178 ρξήζηεο (αξηζκφο 

δαλεηδφκελσλ βηβιίσλ 18534). Καηά ην ίδην έηνο επηζθέθζεθαλ θαη έθαλαλ ρξήζε ηνπ 

Γεκφζηνπ Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο (Ζ/Τ) πνπ δηαζέηεη ε βηβιηνζήθε 3564 ρξήζηεο θαη 

πεξίπνπ 4000 ρξήζηεο επηζθέθζεθαλ θαη έθαλαλ ρξήζε ηνπ αλαγλσζηεξίνπ θαη ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ηκήκαηνο πνπ δηαζέηεη ε βηβιηνζήθε. 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ κειψλ ηεο Γεκφζηαο Κεληξηθήο 

Βηβιηνζήθεο Γξάκαο ηελ 31/12/2009 αλεξρφηαλ ζε 6638 ρξήζηεο.  (δηεπθξηληζηηθά θαηά 

ην έηνο 2009 νη λέεο εγγξαθέο ρξεζηψλ αλήιζαλ ζηνπο 724 λένπο ρξήζηεο). 

Ζ βηβιηνζήθε δε  δηαζέηεη ζηνηρεία επηζθεςεκφηεηαο ηεο ηζηνζειίδαο ηεο γηα ην 

έηνο 2009 γηαηί εθαξκφδεη ην Google Analytics απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2010. Σε Υξνληθή 

πεξίνδν 14 Απξηιίνπ 2010 έσο 14 Απξηιίνπ 2011 ζεκεηψλνληαη 1105 επηζθέςεηο. 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηα πιαίζηα ρξήζεο ηνπ δείθηε Β.2.1.3. 

ηνπ πξνηχπνπ απφδνζεο βηβιηνζεθψλ ΔΛΟΣ-ISO 11620 απνδίδεη ηελ αξηζκεηηθή 

εθηίκεζε ηνπ θαηά πφζν ε πξνζζήθε θαηλνχξγησλ ππεξεζηψλ επεξεάδεη ηελ 

επηζθεςηκφηεηα ηεο βηβιηνζήθεο
65

. 

Οη θαηά θεθαιήλ επηζθέςεηο ζηε βηβιηνζήθε πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ ηχπν Α/Β, 

φπνπ Α είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ επηζθέςεσλ ζηε βηβιηνζήθε κέζα ζε έλα πιήξεο 

                                                 
64

Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Γξάκαο. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 
http://194.63.208.13:4612/%2809667CF95DE63C5EF23334D85C7E27600203A709DE7F0D37%29/ecHo

me.asp  

  
65

 Διιεληθφο ΟξγαληζκφοΣππνπνίεζεο(2005).ISO11620+A1:Τεθκεξίσζε θαη πιεξνθόξεζε-Γείθηεο 

απόδνζεο Βηβιηνζεθώλ, ζ.18-19 

http://194.63.208.13:4612/%2809667CF95DE63C5EF23334D85C7E27600203A709DE7F0D37%29/ecHome.asp
http://194.63.208.13:4612/%2809667CF95DE63C5EF23334D85C7E27600203A709DE7F0D37%29/ecHome.asp
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έηνο  θαη Β είλαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ πιεζπζκφ πνπ εμππεξεηείηαη. 

Με ηελ εηζαγσγή ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηνλ ηχπν επηζθεςηκφηεηαο πξνθχπηνπλ ηα 

παξαθάησ απνηειέζκαηα 

 Καηά θεθαιήλ επηζθέςεηο γηα δαλεηζκό 

Α/Β=6178/6638=πεξίπνπ 1 

 Καηά θεθαιήλ επηζθέςεηο γηα δαλεηζκό θαη ρξήζε ΓΚΒ 

Α/Β=6178+3564/6638=9742/6638=πεξίπνπ 1,5 

 Καηά θεθαιήλ επηζθέςεηο γηα δαλεηζκό, ρξήζε ΓΚΒ, ρξήζε αλαγλσζηεξίνπ 

θαη πιεξνθνξηαθνύ ηκήκαηνο 

Α/Β=6178+3564+4000/6638=13742/6638=πεξίπνπ 2 

Σν  απνηέιεζκα ησλ δεηθηψλ ηεο θαηά θεθαιήλ επηζθεςεκφηεηαο παξνπζηάδεη 

απμεηηθή ηάζε κηζήο πεξίπνπ κνλάδαο (0,5) θάζε θνξά πνπ πξνζηίζεηαη λέα ππεξεζία 

γηα ρξήζε ζε εθείλελ ηεο παξαδνζηαθήο ηνπ δαλεηζκνχ. Ζ ηάζε απηή θαλεξψλεη ηε 

δεθηηθφηεηα ηνπ θνηλνχ ζε θαηλνχξγηεο ππεξεζίεο θαη ηελ επηηπρία ηεο βηβιηνζήθεο ζην 

λα πξνζειθχζεη ρξήζηεο.  

 Ζ χπαξμε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ζρεηηθά κε ηελ 

επηζθεςηκφηεηα ηνπ ηζηνηφπνπ ηεο βηβιηνζήθεο ζα επέηξεπε ηελ εθηίκεζε ηνπ πνζνζηνχ 

εηθνληθψλ επηζθέςεσλ ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή επηζθεςηκφηεηα. Ζ εθηίκεζε 

αλαθέξεηαη ζην δείθηε Β.1.3.6 ηνπ πξνηχπνπ ISO/TR 20983
66

 θαη δηεμάγεηαη κε  ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ηχπνπ  Α/Α+Β+C x 100% φπνπ Α είλαη ν αξηζκφο ησλ εηθνληθψλ 

επηζθέςεσλ, Β είλαη ν αξηζκφο επηζθέςεσλ ηνπ ηζηνηφπνπ απφ ην ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο 

θαη C είλαη ν αξηζκφο ησλ θπζηθψλ επηζθέςεσλ. Ζ απνπζία ζηνηρείσλ Α θαη Β γηα ην 

έηνο 2009 δελ επηηξέπεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο βηβιηνζήθεο ζρεηηθά κε ην πνζνζηφ ησλ 

εηθνληθψλ επηζθεπηψλ ηεο.  

 

 

 

                                                 
66

 International Organization for Standardization (2003). Technical report ISO/TR 20983: 

Information and documentation-Performance indicators for electronic library services, pp.20-21 

Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: www.isostandards.com.au  

 

http://www.isostandards.com.au/
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 πκπεξάζκαηα 

Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία εμέηαζε ηελ επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή ζαξάληα 

ειιεληθψλ δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ δηακέζνπ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηζηφηνπσλ ηνπο, ζηα 

πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο κάξθεηηλγθ πνπ εθαξκφδνπλ.  

Σν κνληέιν ζηξαηεγηθνχ κάξθεηηλγθ πηνζεηείηαη απφ ηηο ειιεληθέο δεκφζηεο 

βηβιηνζήθεο κε ηε κνξθή ζπλεξγαζηψλ θαη θνηλνπξαμηψλ κε άιιεο βηβιηνζήθεο, κε 

αξρεία θαη κνπζεία θαη κε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ απφ θνηλνχ ηηο 

δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ. Σν θνηλφ λνκνζεηηθφ πιαίζην (Ννκηθά 

Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ), ε ίδηα πεγή ρξεκαηνδφηεζεο (θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

θαη επξσπατθά θνλδχιηα) θαη ε επηδίσμε ηνπο λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ 

επηζθεπηψλ ηνπο απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ  ζηελ νκαιή πινπνίεζε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάξθεηηλγθ.   

Ζ δεκηνπξγία δηθηπαθψλ ηφπσλ ησλ δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ θαζψο θαη ε 

αλαβάζκηζε ηνπο είλαη ην απνηέιεζκα ζπκκεηνρήο ηνπο ζε δχν επηρεηξεζηαθά 

πξνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο, Γηα βίνπ κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 

γηα ηε δεκηνπξγία Γεκφζησλ Κέληξσλ Πιεξνθφξεζεο θαη γηα ηε δεκηνπξγία 

ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ απφ ηηο ζπιινγέο.  

Οη ηζηφηνπνη έρνπλ ήδε δεκηνπξγεζεί θαη βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ γηα 

ρξήζε. Θεσξψληαο ηηο ζχγρξνλεο βηβιηνζήθεο σο αγνξά πιεξνθνξηψλ θαη ην θνηλφ σο 

θαηαλαισηέο αμηνινγείηαη ε επρξεζηία ησλ ηζηφηνπσλ, νη νπνίνη απνηεινχλ ην θαλάιη 

επηθνηλσλίαο ησλ βηβιηνζεθψλ γηα ηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνπλ. 

Ζ αμηνιφγεζε επρξεζηίαο δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηε κέζνδν επηζεψξεζεο 

θαλφλσλ ζρεδίαζεο θαη νδεγηψλ πξνηχπσλ (guidelines inspection method) πξνθεηκέλνπ 

λα εμαθξηβσζεί  ν βαζκφο ζπκβαηφηεηαο ησλ ζεκείσλ πνπ ειέγρνληαη ζε ζρέζε κε ηηο 

αξρέο πνπ δηέπνπλ ην πεξηερφκελν, ηε γιψζζα, ηε δνκή, ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινήγεζε 

θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπο. 

Καζέλαο δηθηπαθφο ηφπνο αμηνινγείηαη ζχκθσλα κε έλαλ θαηάινγν ζεκείσλ 

ειέγρνπ (checklist) πνπ νλνκάδεηαη θχιιν επηζεψξεζεο επρξεζηίαο θαη πεξηέρεη εθαηφ 

ζαξάληα επηά ζεκεία ειέγρνπ. Σα ζεκεία ειέγρνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ζρεδηαζηηθέο 
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νδεγίεο ηνπ US Department of Health and Human Services (HHS)θαη ηα Standards for 

Rode Island Public Libraries ηνπ Office  of Library and Information Services (OLIS).  

Πξφθεηηαη γηα κε εκπεηξηθή αμηνιφγεζε πνπ αθνξά ηηο πηπρέο εθείλεο ηεο 

επρξεζηίαο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε  ην ηειηθφ απνηέιεζκα θαη ζχκθσλα κε  ηηο 

πξνδηαγξαθέο ζρεδίαζεο θαη πινπνίεζεο ηεο δηεπαθήο, λνείηαη επνκέλσο σο ηχπνο 

ειέγρνπ πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή κεζφδνπ αμηνιφγεζεο κε ρξήζηεο (εκπεηξηθή 

αμηνιφγεζε).  

Σα απνηειέζκαηα ηεο επηζεψξεζεο επρξεζηίαο κε βάζε ην κέζν φξν ησλ 

βηβιηνζεθψλ θαη ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα αμηνιφγεζεο πνπ νξίδνπλ ηα πξφηππα 

δείρλνπλ φηη ζε ζχλνιν 147 ζεκείσλ ειέγρνπ ηα 65 είλαη ζε ζπκθσλία κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ησλ πξνηχπσλ πάλσ απφ ην κέζν φξν ησλ ηζηφηνπσλ, ηα 80 ζε ζπκθσλία 

θάησ απφ ην κέζσ φξν θαη 2 ηζνχληαη κε ην κέζν φξν. Σν απνηέιεζκα απηφ θαλεξψλεη 

ζνβαξά πξνβιήκαηα επρξεζηίαο ζε πεξηερφκελν, γιψζζα, δνκή, ζρεδηαζκφ, πινήγεζε 

θαη πξνζβαζηκφηεηα ζε πάλσ απφ 20 ηζηφηνπνπο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη πνιχ 

ζεκαληηθέο θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο εκθαλίδνληαη ζε αξηζκφ κηθξφηεξν ησλ 2
 
0 

ηζηφηνπσλ γηα 35 ζεκεία ειέγρνπ θαη κεγαιχηεξν ησλ 20 γηα 27. 

Μηα πξφηαζε γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ζρεδίαζεο θαη θαηαζθεπήο ησλ 

ηζηνζειίδσλ είλαη ε ρξήζε απηνκαηνπνηεκέλσλ δηαγλσζηηθψλ εξγαιείσλ απφ ην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ W3C ζρεηηθά κε ην WAI (Web Accessibility Initiative). Δθεί 

ππάξρεη έλαο πιήξεο θαηάινγνο
67

 κε απηνκαηνπνηεκέλα εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηεο ησλ 

δηθηπαθψλ ηφπσλ ζχκθσλα κε ηα ζρεδηαζηηθά πξφηππα θαζψο θαη ηξφπνη επηδηφξζσζεο 

ησλ ζθαικάησλ. 

Παξφια ηα πξνβιήκαηα επρξεζηίαο, ε ρξήζε ησλ ηζηφηνπσλ σο θαλαιηψλ 

ςεθηαθήο επηθνηλσλίαο είλαη αμηνπξφζεθηε γηα κεγάιν αξηζκφ δηθηπαθψλ ηφπσλ, θαη 

εηδηθφηεξα:39 ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν γηα επηθνηλσλία, 35 έρνπλ 

ειεθηξνληθή θφξκα απνζηνιήο ζηνηρείσλ θαη ζρνιίσλ κε νδεγίεο ζπκπιήξσζεο θαη 

εκθάληζε εηηθέηαο ‘επηθνηλσλήζηε καδί καο’ ζε θάζε ηζηνζειίδα, 33 εκθαλίδνπλ 

ζπλδέζκνπο  πξνο άιιεο βηβιηνζήθεο, 30 παξέρνπλ δπλαηφηεηα έξεπλαο ζε κεραλέο 

αλαδήηεζεο θαη θαηαιφγνπο , 28 πεξηέρνπλ ειεθηξνληθέο αλαθνξέο, 27 πεξηιακβάλνπλ 

                                                 
67

Complete List of Web Accessibility Evaluation Tools. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 
 http://www.w3.org/WAI/ER/tools/complete  

http://www.w3.org/WAI/ER/tools/complete
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ειεθηξνληθέο πεγέο, 27 έρνπλ ζχλδεζκν πξνο ηελ θεληξηθή ζειίδα θνξέσλ θαη 

νξγαληζκψλ ζπλεξγαζία θαη πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο, 25 δηαζέηνπλ ζχλδεζκν πξνο ηνλ 

ειεθηξνληθφ θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο, 25 δηαζέηνπλ ζπλδέζκνπο πξνο δηθηπαθνχο 

ηφπνπο θνηλφηεηαο (ηνπηθνχο θαη εζληθνχο), 21 παξέρνπλ εηδηθέο ζπιινγέο πιηθνχ ζε 

ςεθηαθή κνξθή. 

ρεηηθά κε ηελ εμαηνκηθεπκέλε επηθνηλσλία κφλν 9 ηζηφηνπνη πεξηιακβάλνπλ 

θέληξν άκεζεο αλαθνξάο  κε ηελ έλδεημε ‘Ρσηήζηε έλαλ Βηβιηνζεθνλφκν’, αιιά ζε 31 

δηθηπαθνχο ηφπνπο ππάξρεη ν ζχλδεζκνο ‘επηθνηλσλήζηε καδί καο’ θαη ειεθηξνληθή 

αίηεζε ππνδείμεσλ θαη παξαπφλσλ θαη ζε 23 ε έλδεημε γηα ηελ έγγξαθή σο ζπλδξνκεηήο 

ζηελ απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ. Σα ζηνηρεία απηφ εθθξάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

βηβιηνζεθψλ γηα ηελ αλάπηπμε εμαηνκηθεπκέλεο επηθνηλσλίαο. 

Δμαηξεηηθά κεησκέλν είλαη ην ελδηαθέξνλ ησλ βηβιηνζεθψλ λα αλαπηχμνπλ 

θνηλσληθνπνηεκέλε επηθνηλσλία γηαηί κφλν ζε 9 ηζηφηνπνπο ππάξρεη δπλαηφηεηα 

επηθνηλσλίαο κέζσ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ζε 17 δηθηπαθνχο ηφπνπο ειεθηξνληθή 

ςεθνθνξία ζρεηηθά κε ηνλ ηζηφηνπν. Παληειήο είλαη ε έιιεηςε πξνζσπηθήο 

επηθνηλσλίαο κε ηε ρξήζε πξνζσπηθψλ ςεθηαθψλ βνεζεκάησλ (PDA) θαη θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ. 

Ζ εμέηαζε ησλ κνξθψλ επηθνηλσλίαο βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ επρξεζηίαο ησλ 

ηζηφηνπσλ ζε ζχγθξηζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ 

Σεθκεξίσζεο (ΔΚΣ), πνπ παξνπζηάδεηαη ζην θεθάιαην ηεο εηζαγσγήο ζηελ ελφηεηα 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πξνβιεκαηηζκνχ, νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη δίδεηαη πεξηζζφηεξε 

έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ςεθηαθψλ λέσλ ηερλνινγηψλ δηάζεζεο  ειεθηξνληθνχ 

πεξηερνκέλνπ απ’ φηη ζηελ πινπνίεζε λέσλ εξγαιείσλ πνπ πξνάγνπλ ηελ 

εμαηνκηθεπκέλε, θνηλσληθνπνηεκέλε θαη πξνζσπηθή επηθνηλσλία.  

 ρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο MRB γηα ηηο δεκφζηεο βηβιηνζήθεο, 

πνπ αλαθέξεηαη ζην ίδην θεθάιαην κε ηελ έξεπλα ηνπ ΔΚΣ, ζρεηηθά κε ηελ αλππαξμία  

ππεξεζηψλ ελεκέξσζεο γηα λέεο αθίμεηο βηβιίσλ, ηίηισλ ζε δηάθνξα γλσζηηθά 

αληηθείκελα παξαηεξείηαη ζπκθσλία κε ηα απνηειέζκαηα ηεο επηζεψξεζεο επρξεζηίαο. 

Μφλν ζε 8 ηζηφηνπνπο ππάξρνπλ θαηάινγνη λέσλ βηβιίσλ θαη κφλν ζε 4 πξνηάζεηο απφ 

ην πξνζσπηθφ.  
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Σα πξνβιήκαηα επρξεζηία σο πξνο ηηο νδεγίεο θαη ηα πξφηππα ζρεδίαζεο θαζψο 

θαη νη αδπλακίεο ησλ επηθνηλσληαθψλ δπλαηνηήησλ ησλ ηζηφηνπσλ επεξεάδνπλ ηηο 

πνηνηηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε δεκηνπξγία ησλ ηζηφηνπσλ  σο εμήο: 

Α) ρεηηθά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηνπο ηζηφηνπνπο ζην ζχλνιν ηνπο (40) εκθαλίδνπλ 

ρξήζε Γηεζλψλ πξνηχπσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ζπκβαηφηεηα κε ηα πεξηζζφηεξν 

δηαδεδνκέλα πξνγξάκκαηα πινήγεζεο ζηνλ ηζηνρψξν, γιψζζα γξαθήο ζπκβαηή κε 

άιιεο ηερλνινγίεο (ASCII), δελ απαηηείηαη ζχλδεζε κε εηδηθά style Sheets, χπαξμε 

θεληξηθήο επηθεθαιίδαο γηα θάζε πεξηνρή (frame) ηνπ ηζηνηφπνπ.  

Β) ρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο (39) δηαζέηνπλ απιφ θαη θαηαλνεηφ ηξφπν παξνπζίαζεο 

πεξηερνκέλνπ κε ηε ρξήζε  απιήο θαη θαηαλνεηήο γιψζζα κε πξνζδηνξηζκφ ή απνπζία 

εμεηδηθεπκέλσλ βηβιηνζεθνλνκηθψλ φξσλ (θαηάινγνο βηβιηνζήθεο ζηε ζέζε OPAC) 

Γ) ρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο (38) αλαθηψληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ εκπεξηέρνπλ ζε 

ιηγφηεξν απφ δέθα δεπηεξφιεπηα. 

 Πξνηάζεηο 

Σα απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ ειέγρνπ ζπκβαηφηεηαο κε θαλφλεο θαη πξφηππα 

ζρεδηαζκνχ δηθηπαθψλ ηφπσλ δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ 

ρξεζηψλ ηνπο ιφγσ ηεο δηαζπνξάο ησλ βηβιηνζεθψλ ζε φιε ηε ρψξα. Πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλεζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά επρξεζηίαο πνπ πξνζδηνξίδνπλ νη ρξήζηεο ησλ 

ηζηφηνπσλ αιιά  θαη  λα  εμαθξηβσζεί ην θαηά πφζν ηα κε ζπκβαηά κε ηνπο θαλφλεο 

ζρεδηαζκνχ ζεκεία επεξεάδνπλ ηελ επηζθεςεκφηεηα  ησλ ρξεζηψλ  ρξήζηκν ζα ήηαλ λα 

ζπκπιεξσζνχλ εξσηεκαηνιφγηα απφ ηνπο ρξήζηεο. 

εκαληηθφ επίζεο ζηνηρείν γηα ηε κέηξεζε ηεο επηζθεςεκφηεηαο ησλ δηθηπαθψλ 

ηφπσλ θαη ηελ εθαξκνγή δεηθηψλ απφδνζεο γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνπλ κέζσ ησλ ηζηνηφπσλ ηνπο, βάζεη ηνπ πξνηχπνπ ISO/TR 20983,  είλαη ε 

εθαξκνγή ειεθηξνληθψλ εξγαιείσλ κέηξεζεο επηζθεςεκφηεηαο φπσο ην Google 

Analytics, θαζψο θαη ε ηήξεζε θαη δεκνζηνπνίεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ρξήζεο  ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο.  Ζ δηαδηθαζία ζχληαμεο, ζπκπιήξσζεο θαη 

επεμεξγαζίαο εξσηεκαηνινγίσλ ρξεζηψλ, θαζψο θαη εθαξκνγή ειεθηξνληθψλ εξγαιείσλ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

Καηάινγνο Γεκφζησλ βηβιηνζεθψλ 

 

Γεκφζηα Βηβιηνζήθε Αίγηλαο 

http://www.libver.gr:4524/  

 

Γεκφζηα Βηβιηνζήθε Ακθίθιεηαο 

http://www.libver.gr:4564/echome.asp  

 

Γεκφζηα, Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε Αλδξίηζαηλαο 

http://blog.libver.gr/andritsaina/  

 

Γεκφζηα Βηβιηνζήθε Αξεφπνιεο 

 

"Αηάληεηνο" Γεκφζηα Βηβιηνζήθε Αηαιάληεο 

http://www.libver.gr:4551/  

 

Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Βέξνηαο 

http://www.libver.gr  

 

Γεκφζηα Βηβιηνζήθε Βπηίλαο 

http://www.libver.gr:4556/  

 

Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Γξεβελψλ 

http://www.libver.gr:4533/  

 

Γεκφζηα Βηβιηνζήθε Γειθψλ 

http://www.libver.gr:4561/echome.asp  

 

Γεκφζηα Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε θαη Μνπζείν ηεο Διιεληθήο ρνιήο Γεκεηζάλαο 

http://www.libver.gr:4583/echome.asp  

 

Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Γξάκαο 

http://194.63.208.13:4612/%2809667CF95DE63C5EF23334D85C7E27600203A709

DE7F0D37%29/ecHome.asp  

 

Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Διεπζεξνχπνιεο 

http://www.lib-elefth.gr/main.asp  

 

 

Γεκφζηα Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε Εαγνξάο 

http://www.libver.gr:4610/%28C9EB3CF7419FC26F22690BE3BD37E1D2581958C

295D7D7A4%29/ecHome.asp  

 

 

Γεκφζηα Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε Εαθχλζνπ 

http://www.vivlio-zakynthos.gr/  
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http://www.libver.gr:4561/echome.asp
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"Εσζηκαία" Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Ησαλλίλσλ 

http://www.libver.gr:4527/  

 

Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Καιακάηαο 

http://www.libver.gr:4580/echome.asp  

 

Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Καξπελεζίνπ 

http://www.libver.gr:4549/  

 

Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Κέξθπξαο 

http://www.libcorfu.gr/  

 

Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Κηιθίο 

http://www.libver.gr:4554/  

 

Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Κφληηζαο 

http://www.libver.gr:4550/  

 

Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Λακίαο 

http://www.lamialib.gr/  

 

Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Λάξηζαο "Κσλζηαληίλνο Κνχκαο" 

http://www.libver.gr:4525/echome.asp  

 

Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Λεβαδείαο 

http://liblivadia.wikidot.com/  

 

Γεκφζηα Βηβιηνζήθε Λεπθάδαο 

http://www.libver.gr:4575/  

 

Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Λεμνπξίνπ-Mνπζείν Σππάιδσλ Ηαθσβάησλ 

http://www.libver.gr:4565/echome.asp  

 

Γεκφζηα Βηβιηνζήθε Μήζπκλαο 

 

 

Γεκφζηα Βηβιηνζήθε Μειεψλ 

http://www.libver.gr:4537/  

 

Γεκφζηα Ρνπκάλεηνο Βηβιηνζήθε Μνιάσλ  

 

Γεκφζηα Βηβιηνζήθε Μνπδαθίνπ  

 

Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Μπηηιήλεο 

http://195.251.134.81/  

 

 

Παπαραξαιάκπεηνο Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Ναππάθηνπ  

http://www.vivl-nafpakt.westnet.gr/1/5687.scr?current_menu_language_id=1  

 

http://www.libver.gr:4527/
http://www.libver.gr:4580/echome.asp
http://www.libver.gr:4549/
http://www.libcorfu.gr/
http://www.libver.gr:4554/
http://www.libver.gr:4550/
http://www.lamialib.gr/
http://www.libver.gr:4525/echome.asp
http://liblivadia.wikidot.com/
http://www.libver.gr:4575/
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http://www.vivl-nafpakt.westnet.gr/1/5687.scr?current_menu_language_id=1
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Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Ναππιίνπ "Ο Παιακήδεο"  

http://vivl-nafpl.arg.sch.gr/  

 

Γεκφζηα Βηβιηνζήθε Πεηαιηδίνπ  

http://www.libver.gr:4569/echome.asp  

 

Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Πχξγνπ 

http://vivl-pyrgou.ilei.sch.gr/   

 

Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Ρεζχκλεο  

 

Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Ρφδνπ  

http://www.rhodeslibrary.gr/  

 

Γεκφζηα Κεληξηθή Iζηνξηθή Βηβιηνζήθε άκνπ  

http://www.libver.gr:4557/echome.asp  

 

 

Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε εξξψλ 

http://www.serrelib.gr/   

 

Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ηάηηζηαο "Μαλνχζεηα"  

http://www.siatistabibl.gr/  

 

Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε πάξηεο 

http://www.nikiforos.edu.gr/Ell/Library/01.htm    

 

Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Σξηπφιεσο 

http://www.vivltri.gr/    

 

Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Φιψξηλαο "ΒΑΗΛΗΚΖ ΠΗΣΟΚΑ" 

http://www.library-florina.gr/   

 

Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Υαιθίδαο 

http://www.libver.gr:4566/echome.asp  

  

Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Υίνπ "Κνξαήο"  

http://www.koraeslibrary.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1  

 

Κνξγηαιέλεηνο Βηβιηνζήθε Αξγνζηνιίνπ (Ν.Π.Η.Γ.)  

http://www.corgialenios.gr/el/showcat.asp?CatID=1&SCatID=1  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 

ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΔΤΥΡΗΣΙΑ ΙΣΟΣΟΠΟΤ ΓΗΜΟΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

(Έιεγρνο νδεγηώλ πεξηερνκέλνπ, γιώζζαο, δνκήο, ζρεδηαζκνύ, πινήγεζεο θαη 

πξνζβαζηκόηεηαο) 

 

Κσδηθόο θύιινπ επηζεώξεζεο                                    Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 

       ____________                                                                ____/____/____      

                                             

Διεγθηήο: 

Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ΓΠΜ_ΔΑΠ Παλαγηψηεο ηδεξφπνπινο, ζην πιαίζην 

εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ. 

 

Αληηθείκελν επηζεώξεζεο: 

Ο ηζηφηνπνο  ηεο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο κε ηελ επσλπκία 

 

 

Κξηηήξηα επηζεώξεζεο: 

Οη ζρεδηαζηηθέο νδεγίεο ηνπ US Department of Health and Human Services (HHS), 

θαζψο θαη ηα Standards for Rode Island Public Libraries ηνπ Office  of Library and 

Information Services (OLIS). 

 

Απνηειέζκαηα επηζεώξεζεο: 

 

I. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ 

 ΔΚΣΙΜΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

A. ΑΡΥΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ   

1.Όλνκα, ηνπνζεζία θαη ηειέθσλν 

βηβιηνζήθεο 

 

 

Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

ΗΑ1Ο. Μφλν Όλνκα  Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

ΗΑ1Γ. Μφλν Σνπνζεζία-Γηεχζπλζε  Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

ΗΑ1Σ. Μφλν Σειέθσλν  Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

2. Ώξεο ιεηηνπξγίαο Βηβιηνζήθεο 

 

 Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

3. χλδεζκν πξνο ηα παξαξηήκαηα ηεο 

βηβιηνζήθεο 

 Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

4. χλδεζκν πξνο ηνλ ειεθηξνληθφ 

θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο 

 Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

5. χλδεζκν πξνο ππεξεζίεο,                   

πξνγξάκκαηα, εκεξνιφγηα θαη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε βηβιηνζήθε 

 Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

ΗΑ5Τ. Μφλν Τπεξεζίεο  Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

ΗΑ5Π. Μφλν Πξνγξάκκαηα  Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

ΗΑ5Ζ. Μφλν Ζκεξνιφγηα  Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 
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(5) 

6. χλδεζκν πξνο ράξηε πινήγεζεο  Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

7. Δθδειψζεηο θαη γεγνλφηα ζρεηηθά κε 

ηε βηβιηνζήθε 

 Πξνηεηλφκελεο 

Πιεξνθνξίεο (1) 

8. χλδεζκν πξνο ‘θίινπο ηεο 

βηβιηνζήθεο’, νκάδεο θίισλ, ή άιινπ 

είδνπο ππνζηεξηθηψλ ηεο βηβιηνζήθεο 

 Πξνηεηλφκελεο 

Πιεξνθνξίεο (1) 

ΗΑ8Φ. Μφλν ‘Φίινπο ηεο βηβιηνζήθεο’  Πξνηεηλφκελεο 

Πιεξνθνξίεο (1) 

ΗΑ8Ο. Μφλν Οκάδεο θίισλ  Πξνηεηλφκελεο 

Πιεξνθνξίεο (1) 

ΗΑ8Γ. Μφλν Τπνζηεξηθηέο  Πξνηεηλφκελεο 

Πιεξνθνξίεο (1) 

 ΔΚΣΙΜΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

Β. ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   

1. Πιεξνθνξίεο επηθνηλσλίαο:Όλνκα, 

Γηεχζπλζε, Σειέθσλν, Φαμ 

 Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

2. Σνπνζεζίεο παξαξηεκάησλ θαη 

πιεξνθνξίεο επηθνηλσλίαο 

 Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

3. Ώξεο ιεηηνπξγίαο  

 

 Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

4. Σειέθσλα θαη ειεθηξνληθέο 

δηεπζχλζεηο πξνζσπηθνχ 

 Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

ΗΒ4Ο. Μφλν Ολφκαηα  Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

5. Οδεγίεο πξφζβαζεο ζηε βηβιηνζήθε 

 

 Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

6. Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

Βηβιηνζήθεο 

 Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

7. Ζκεξνκελίεο  θαη δεηήκαηα 

ζπλεδξηάζεσλ ησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

 Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5)  

8. Οκάδεο θίισλ, δξαζηεξηφηεηεο θαη 

αηηήζεηο κειψλ 

 Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

ΗΒ11Δ. Μφλν ‘επηθνηλσλήζηε καδί καο’  Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

ΗΒ11. Μφλν ειεθηξνληθή αίηεζε  Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

ΗΒ8Μ. Μφλν Αηηήζεηο κειψλ  Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

ΗΒ8Γ. Μφλν Γξαζηεξηφηεηεο  Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

9. Γήισζε απνζηνιήο ηεο βηβιηνζήθεο 

 

 Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

10. Πνιηηηθή δαλεηζκνχ ηεο 

Βηβιηνζήθεο (θάξηεο, ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ρξήζε αλαγλσζηεξίνπ) 

 

 Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 
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11. χλδεζκνο ‘επηθνηλσλήζηε καδί 

καο’ θαη ειεθηξνληθή αίηεζε 

ππνδείμεσλ θαη παξαπφλσλ 

 

 Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5)  

12. Δηήζηα έθζεζε 

 

 Πξνηεηλφκελεο 

Πιεξνθνξίεο (1) 

13. ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο 

 

 Πξνηεηλφκελεο 

Πιεξνθνξίεο (1) 

14. Ηζηνξία ηεο Βηβιηνζήθεο 

 

 Πξνηεηλφκελεο 

Πιεξνθνξίεο (1) 

15. Δλεκεξσηηθά Γειηία ηεο 

Βηβιηνζήθεο 

 Πξνηεηλφκελεο 

Πιεξνθνξίεο (1) 

16. Καηαζηαηηθφ Ίδξπζεο θαη 

Λεηηνπξγίαο 

 Πξνηεηλφκελεο 

Πιεξνθνξίεο (1) 

17. Πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ Γ..  Πξνηεηλφκελεο 

Πιεξνθνξίεο (1) 

18. Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εζεινληέο 

 

 Πξνηεηλφκελεο 

Πιεξνθνξίεο (1) 

19. Φσηνγξαθίεο βηβιηνζήθεο 

 

 Πξνηεηλφκελεο 

Πιεξνθνξίεο (1) 

   

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΤΠΗΡΔΙΔ   

1. Τπεξεζίεο γηα παηδηά  Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

2. Τπεξεζίεο γηα εθήβνπο  Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

3. Τπεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα 

αιθαβεηηζκνχ 

 Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

ΗΓ3Γ. Μφλν Γεκφζηα Κέληξα  

Πιεξνθφξεζεο 

 Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

ΗΓ3Κ.Μφλν Κηλεηέο Βηβιηνζήθεο  Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

4. Τπεξεζίεο γηα ΑΜΔΑ  Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

5. Μαζήκαηα / εξγαζηήξηα 

 

 Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

ΗΓ5Μ. Μφλν Μαζήκαηα  Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

ΗΓ5Δ. Μφλν Δξγαζηήξηα  Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

6. Υψξνο κνπζείνπ θαη ζηάζκεπζεο  Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

7. Ζκεξνιφγην εθδειψζεσλ  Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

8. Καηάινγνο λέσλ βηβιίσλ  Πξνηεηλφκελεο 

Πιεξνθνξίεο (1) 

9. Πξνηάζεηο Πξνζσπηθνχ  Πξνηεηλφκελεο 

Πιεξνθνξίεο (1) 

10. Σκήκα γνλέσλ  Πξνηεηλφκελεο 
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Πιεξνθνξίεο (1) 

11. Σκήκα εθπαηδεπηηθψλ  Πξνηεηλφκελεο 

Πιεξνθνξίεο (1) 

12. Σκήκα καζεηψλ  Πξνηεηλφκελεο 

Πιεξνθνξίεο (1) 

13. Σκήκα ελειίθσλ   Πξνηεηλφκελεο 

Πιεξνθνξίεο (1) 

   

Γ. ΠΗΓΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ   

1. χλδεζκν πξνο ηνλ ειεθηξνληθφ 

θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο 

 Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

2. χλδεζκν  πξνο ηελ θεληξηθή ζειίδα 

θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ ζπλεξγαζία 

θαη πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο 

 Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

3. Ζιεθηξνληθέο πεγέο 

 

 Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

4. Ζιεθηξνληθέο αλαθνξέο  Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

5. Δηθνληθέο ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο 

(email, social network)  

 Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

ΗΓ5Δ. Μφλν email  Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

ΗΓ5Κ. Μφλν social network  Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

ΗΓ5Β. Μφλν video  Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

ΗΓ5Σ. Μφλν 3D  Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

ΗΓ5Φ. Μφλν online ςεθνθνξία  Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5)  

6. Δηδηθέο ζπιινγέο πιηθνχ  Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

7. χλδεζκνη πξνο δηθηπαθνχο ηφπνπο 

θνηλφηεηαο (ηνπηθνχο θαη εζληθνχο) 

 Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

(5) 

8. Γπλαηφηεηα έξεπλαο ζε κεραλέο 

αλαδήηεζεο θαη θαηαιφγνπο 

 Πξνηεηλφκελεο 

Πιεξνθνξίεο (1) 

9. Ηζηνζειίδα κε ηελ ηνπηθή ηζηνξία  Πξνηεηλφκελεο 

Πιεξνθνξίεο (1) 

10. Ηζηνζειίδα κε ηε γελεαινγηθή 

ηζηνξία 

 Πξνηεηλφκελεο 

Πιεξνθνξίεο (1) 

11. πλδέζκνπο  πξνο άιιεο 

βηβιηνζήθεο 

 Πξνηεηλφκελεο 

Πιεξνθνξίεο (1) 

12. Κέληξν άκεζεο αλαθνξάο ‘Ρσηήζηε 

έλαλ Βηβιηνζεθνλφκν’ 

 Πξνηεηλφκελεο 

Πιεξνθνξίεο (1) 

II. ΓΛΩΑ 

 ΔΚΣΙΜΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

15.1 Πεξηγξαθή νδεγηψλ, γηα ηελ 

νινθιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ 

ελεξγεηψλ ρξήζεο κηαο εθαξκνγήο, 

 Πνιχ εκαληηθφ (5) 
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 κε ινγηθή ζπλέρεηα 

15.2  Λεμηθφ ή γισζζάξην νξνινγίαο 

γηα ηελ επεμήγεζε ιέμεσλ πνπ νη 

ρξήζηεο δελ κπνξνχλ ηππηθά λα 

θαηαλνήζνπλ 

OLIS: Απνθπγή φξσλ 

βηβιηνζεθνλνκίαο, θαηάινγνο 

βηβιηνζήθεο αληί γηα OPAC 

 

 ρεδφλ Πνιχ εκαληηθφ        

(4) 

15.3  Υξήζε ιέμεσλ πνπ είλαη νηθείεο 

ζην κέζν ρξήζηε δηακέζνπ αθνήο θαη 

νπηηθήο επαθήο 

 ρεδφλ Πνιχ εκαληηθφ 

(4) 

15.4 Οξηζκφο δπζλφεησλ αθξσλπκίσλ 

θαη ζπληνκνγξαθηψλ 

 ρεδφλ Πνιχ εκαληηθφ 

(4) 

15.5 Πεξηνξηζκέλε ρξήζε αθξσλπκίσλ 

θαη ζπληνκνγξαθηψλ 

 ρεδφλ Πνιχ εκαληηθφ 

(4) 

15.6 Δθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηνπ 

γξαπηνχ ιφγνπ ζηε ζχληαμε, 

γξακκαηηθή θαη παξνπζίαζε ησλ 

θεηκέλσλ 

 ρεδφλ Πνιχ εκαληηθφ 

(4) 

15.7  Πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ιέμεσλ 

ζε θάζε πξφηαζε θαη πξνηάζεσλ ζε 

θάζε παξάγξαθν 

 ρεδφλ Πνιχ εκαληηθφ 

(4) 

15.8 Πεξηγξαθή ζειίδσλ πινήγεζεο κε 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ιέμεσλ 

 Αξθεηά εκαληηθφ (3) 

15.9 Υξήζε ελεξγεηηθήο θσλήο  Αξθεηά εκαληηθφ (3) 

15.10 πγγξαθή νδεγηψλ κε 

θαηαθαηηθφ ηξφπν 

 Αξθεηά εκαληηθφ (3) 

15.11 Δπεμεγεκαηηθέο πξνηάζεηο ζηελ 

πξψηε παξάγξαθν θάζε 

ζεκαηηθήο θαηεγνξίαο 

 Αξθεηά εκαληηθφ (3) 

III. ΓΟΜΗ 

 ΔΚΣΙΜΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

6.1 Ληηή εκθάληζε ηζηνζειίδαο ρσξίο 

πιεφλαζκα πιεξνθνξηψλ   

 Πνιχ εκαληηθφ (5) 

6.2  Δζηίαζε πεξηερνκέλσλ ηνπ 

ηζηφηνπνπ ζε εκθαλή θαη  ζην ίδην 

ζεκείν πξνβνιήο γηα θάζε ηζηνζειίδα  

OLIS: χλδεζκν κε ηε αξρηθή ζειίδα 

ηεο βηβιηνζήθεο απφ θάζε ηζηνζειίδα 

 Πνιχ εκαληηθφ (5) 

ΗΗΗ6.2ΠΚ. Πεξηερφκελα  θνξπθή θαη 

ζην θέληξν 

 Πνιχ εκαληηθφ (5) 

6.3  Σνπνζέηεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

πιεξνθνξηψλ ηνπ ηζηφηνπνπ ζηελ 

θνξπθή θαη ζην θέληξν θάζε 

ηζηνζειίδαο 

 Πνιχ εκαληηθφ (5) 

ΗΗΗ6.3ΚΚ. Θεκαηηθέο θαηεγνξίεο ζηελ 

θνξπθή θαη ζην θέληξν 

 Πνιχ εκαληηθφ (5) 

6.4 Γπλαηφηεηα αλάιπζεο θαη  ρεδφλ Πνιχ εκαληηθφ 
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ζχγθξηζεο ζηνηρείσλ (4) 

6.5 Καηεγνξηνπνίεζε θαη ηεξάξρεζε 

ηνπ ηξφπνπ εκθάληζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζε φιν ηνλ ηζηφηνπν 

βάζεη ζπνπδαηφηεηαο, απφ ηηο 

πεξηζζφηεξν ζεκαληηθέο ζηηο ιηγφηεξν 

 ρεδφλ Πνιχ εκαληηθφ     

(4) 

6.6  Μεησκέλε ππθλφηεηα παξάζεζεο 

πιεξνθνξηψλ αλά πεξηνρή νζφλεο κε 

ζθνπφ ηε γξήγνξε αλάγλσζε  

 ρεδφλ Πνιχ εκαληηθφ   

(4) 

6.7 πλεπήο νπηηθή επζπγξάκκηζε 

ζηνηρείσλ θάζε ηζηνζειίδαο, θάζεηα ή 

νξηδφληηα 

 ρεδφλ Πνιχ εκαληηθφ   

(4) 

6.8 Απηφκαηε ρσξνζέηεζε κεγέζνπο 

ηζηνζειίδαο ζηα 1024x768 pixels 

 Αξθεηά εκαληηθφ (3) 

 

6.9 Υξήζε νδεγψλ γηα ην 

αλεβνθαηέβαζκα (scroll bars) ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ ηζηνζειίδσλ 

OLIS: <2 νζφλεο 

 Αξθεηά εκαληηθφ (3) 

 

6.10 Καηάιιειεο δηαζηάζεηο αξρηθήο 

ηζηνζειίδαο, πνπ  πεξηιακβάλεη φιεο 

ηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ρσξίο ηε 

ρξήζε scroll bar 

 Αξθεηά εκαληηθφ 

(3) 

 

6.11 Διαρηζηνπνίεζε ησλ θελψλ 

πεξηνρψλ, ρσξίο θείκελν θαη γξαθηθά 

 Αξθεηά εκαληηθφ (3) 

 

6.12 Καηάιιειε ηαρχηεηα αλάγλσζεο 

αλά κήθνο γξακκήο, 75-100 

ραξαθηήξεο 

 Αξθεηά εκαληηθφ (3) 

 

6.13 Δθαξκνγή θξηηεξίσλ επηινγήο ζε 

πιαίζηα γηα ηελ πξφζβαζε ζε 

ιεηηνπξγίεο νπηηθήο επηινγήο φπσο 

ράξηεο 

 Αξθεηά εκαληηθφ (3) 

 

IV. ΥΔΓΙΑΜΟ 

 ΔΚΣΙΜΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

2.1 Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαηάιιεισλ 

πξνδηαγξαθψλ (windows)  

 Πνιχ εκαληηθφ (5) 

2.2 Οπηηθή παξνπζίαζε ησλ βέιηηζησλ 

πιεξνθνξηψλ  

OLIS: Απνπζία ρξήζεο αληηθεηκέλσλ 

πνπ αλαβνζβήλνπλ θαη ζε πνιπρξσκία 

 ρεδφλ Πνιχ εκαληηθφ 

(4) 

IV2.2. Μφλν FQA  ρεδφλ Πνιχ εκαληηθφ 

(4) 

IV2.2A. Μφλν up-date  ρεδφλ Πνιχ εκαληηθφ 

(4) 

IV2.2O. Μφλν Οπηηθή παξνπζίαζε  ρεδφλ Πνιχ εκαληηθφ 

(4) 

2.3. Υξήζε ηππνπνηεκέλσλ κνξθψλ 

νκνηφκνξθεο παξνπζίαζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ 

 ρεδφλ Πνιχ εκαληηθφ 

(4) 

2.4 Σερλνινγηθέο πξνυπνζέζεηο ρξήζεο  ρεδφλ Πνιχ εκαληηθφ 
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ηνπ ηζηφηνπνπ (4) 

2.5 Ζ πεξηήγεζε ζηνλ ηζηφηνπν δελ 

πξνυπνζέηεη απνκλεκφλεπζε 

πιεξνθνξηψλ ρξήζεο 

 ρεδφλ Πνιχ εκαληηθφ 

(4) 

2.6  Ο κηθξφηεξνο δπλαηφο ρξφλνο γηα 

ην ‘θαηέβαζκα’ ηεο ηζηνζειίδαο θαη 

ησλ πιεξνθνξηψλ  πνπ εκπεξηέρεη 

OLIS:<10 sec 

 ρεδφλ Πνιχ εκαληηθφ 

(4)  

2.7 Υξφλνο αλακνλήο ζε πεξίπησζε 

εθηφο ιεηηνπξγίαο ηεο ηζηνζειίδαο 

 ρεδφλ Πνιχ εκαληηθφ 

(4) 

2.8 Δκθάληζε φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξσλ απνδεθηψλ κνξθψλ 

δηαηχπσζεο κηα πιεξνθνξίαο, φπσο γηα 

ζεξκνθξαζία ζε C & F 

 ρεδφλ Πνιχ εκαληηθφ 

(4) 

2.9 Γπλαηφηεηα εθηχπσζεο 

πιεξνθνξηψλ 

 ρεδφλ Πνιχ εκαληηθφ 

(4) 

2.10 Δκθάληζε κελνχ κε αθξηβή ρξφλν 

αλακνλήο γηα ηελ εκθάληζε 

πιεξνθνξηψλ 

 ρεδφλ Πνιχ εκαληηθφ 

(4) 

2.11 Απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ην 

‘θαηέβαζκα’ θεηκέλσλ θαη εηθφλσλ 

 ρεδφλ Πνιχ εκαληηθφ 

(4) 

2.12 Δθηχπσζε πεξηερνκέλνπ 

ηζηνζειίδαο ζηηο θαηάιιειεο 

δηαζηάζεηο (Α4) 

 ρεδφλ Πνιχ εκαληηθφ 

(4) 

2.13 Γξήγνξε αλάγλσζε πεξηερνκέλνπ 

ηζηνζειίδαο 

 Αξθεηά εκαληηθφ (3) 

2.14 Οδεγφο ρξήζεο ηζηφηνπνπ ζε 

θαηαλνεηή νξνινγία 

 Αξθεηά εκαληηθφ (3) 

2.15 Παξαπνκπή ζε νδεγίεο εθηχπσζεο  Αξθεηά εκαληηθφ (3) 

 

2.16 Παξνρή νδεγηψλ επηπιένλ 

βνήζεηαο πξνο ηνπο ρξήζηεο 

OLIS: Οδεγίεο ρξήζεο γηα άηνκα κε 

εηδηθέο αλάγθεο 

 Αξθεηά εκαληηθφ (3) 

 

9.1 Σνπνζέηεζε επηθεθαιίδσλ αλά 

ζεκαηηθή θαηεγνξία πιεξνθνξηψλ θαη 

χπαξμε θαηάιιεισλ ζπλδέζκσλ 

OLIS: Δκθάληζε νλφκαηνο ηεο 

βηβιηνζήθεο ζε θάζε ηζηνζειίδα σο 

επηθεθαιίδα 

 Πνιχ εκαληηθφ (5) 

13.1 Ύπαξμε ειεθηξνληθήο θφξκαο 

απνζηνιήο ζηνηρείσλ θαη ζρνιίσλ κε 

νδεγίεο ζπκπιήξσζεο 

OLIS: Δκθάληζε εηηθέηαο 

‘επηθνηλσλήζηε καδί καο’  

ζε θάζε ηζηνζειίδα 

 Πνιχ εκαληηθφ (5) 

 

V. ΠΛΟΗΓΗΗ 

 ΔΚΣΙΜΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

7.1 Υξήζε δεηθηψλ θαηεχζπλζεο  ρεδφλ Πνιχ εκαληηθφ 
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πινήγεζεο ζε θάζε πεξηνρή ηνπ 

ηζηφηνπνπ 

(4) 

7.2 Οκαδνπνίεζε θαη εκθάληζε 

εηηθεηψλ πινήγεζεο  βάζεη 

ζπνπδαηφηεηαο κε ηηο βαζηθέο ζηελ 

θνξπθή θάζε ηζηνζειίδαο θαη ηηο 

γεληθέο, ελεκεξσηηθέο ζην πιάη 

αξηζηεξά 

  

 ρεδφλ Πνιχ εκαληηθφ 

(4) 

7.3 Ο πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ηνπ 

ηζηφηνπνπ εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή 

ππεξζπλδέζεσλ 

 ρεδφλ Πνιχ εκαληηθφ 

(4) 

7.4 Πξνβνιή ηζηνξηθνχ πινήγεζεο ζε 

νπνηαδήπνηε πεξηνρή ηνπ ηζηφηνπνπ 

 ρεδφλ Πνιχ εκαληηθφ 

(4) 

7.5 Σνπνζέηεζε θχξησλ κελνχ 

πινήγεζεο ζην πιάη αξηζηεξά θαη 

δεπηεξεπφλησλ ζε θνηλή δηάηαμε θαη 

θάησ απφ ηα θχξηα κελνχ 

 ρεδφλ Πνιχ εκαληηθφ 

(4) 

7.6 αθήο έλδεημε εηηθεηψλ γηα θάζε 

πεξηνρή πινήγεζεο 

 Αξθεηά εκαληηθφ (3) 

7.7 Σνπνζέηεζε ζεκαηηθψλ εηηθεηψλ 

πινήγεζεο ζηελ θνξπθή θάζε 

ηζηνζειίδαο 

 Αξθεηά εκαληηθφ (3) 

7.8 Γπλαηφηεηα πινήγεζε ρσξίο ηε 

ρξήζεο scrollbar 

 ρεδφλ Αξθεηά εκαληηθφ 

(2) 

 

7.9 Υξήζε θνπκπηψλ πνπ νδεγνχλ απφ 

ην κελνχ ησλ βαζηθψλ θαηεγνξηψλ ζε 

ππνθαηεγνξίεο 

 ρεδφλ Αξθεηά εκαληηθφ 

(2) 

7.10 Υξήζε ράξηε πινήγεζεο 

 

 ρεδφλ Αξθεηά εκαληηθφ 

(2) 

7.11 Πξνβνιή πιεξνθνξηψλ κε ηελ 

ελαπφζεζε ηνπ ‘πνληηθηνχ’ ζε κηα 

ζεκαηηθή επηθεθαιίδα (gloss) 

 εκαληηθφ 

(1) 

7.12 Υξήζε δηαδνρηθψλ θνπκπηψλ 

πινήγεζεο (breadcrumbs) 

 εκαληηθφ 

(1) 

VI. ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ  

 ΔΚΣΙΜΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

3.1 Υξήζε Γηεζλψλ πξνηχπσλ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

OLIS:W3C, ADA 

  

Πνιχ εκαληηθφ (5) 

3.2 Αλαθνξά ζηηο απαηηήζεηο ζπκβαηήο 

ηερλνινγίαο 

  

Πνιχ εκαληηθφ (5) 

3.3 Έγρξσκε θαη αζπξφκαπξε ρξήζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ 

  

Πνιχ εκαληηθφ (5) 

3.4 Πξνβνιή πξνηχπσλ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο δηακέζνπ 

ζπλδέζκσλ 

  

ρεδφλ Πνιχ εκαληηθφ 

(4) 

3.5 Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο θαη   



 116 

πξνβνιήο θεηκέλνπ κε θάζε 

νπηηθνανπζηηθφ κέζν πνπ 

πεξηιακβάλεη ν ηζηφηνπνο 

ρεδφλ Πνιχ εκαληηθφ 

(4) 

3.6 πκβαηφηεηα κε ηα πεξηζζφηεξν 

δηαδεδνκέλα πξνγξάκκαηα πινήγεζεο 

ζηνλ ηζηνρψξν 

OLIS: Internet Explorer, Netscape 

(Mozilla) 

  

ρεδφλ Πνιχ εκαληηθφ 

(4) 

3.7 Γιψζζα γξαθήο ζπκβαηή κε άιιεο 

ηερλνινγίεο (ASCII) 

  

Αξθεηά εκαληηθφ (3) 

3.8 Ύπαξμε παξάιιεισλ ηζηνζειίδσλ 

ρσξίο γξαθηθέο απεηθνλίζεηο  

  

Αξθεηά εκαληηθφ (3) 

3.9 Υάξηεο νδεγνχ πινήγεζεο  Αξθεηά εκαληηθφ (3) 

 

3.10 πγρξνληζκφο νπηηθνανπζηηθψλ 

κέζσλ (θίλεζε κε εηθφλα) 

  

Αξθεηά εκαληηθφ (3) 

 

3.11 Γελ απαηηείηαη ζχλδεζε κε εηδηθά 

style Sheets 

 Αξθεηά εκαληηθφ (3) 

 

3.12 Ύπαξμε θεληξηθήο επηθεθαιίδαο 

γηα θάζε πεξηνρή (frame) ηνπ 

ηζηφηνπνπ 

  

ρεδφλ Αξθεηά εκαληηθφ  

(2) 

 

 

Κιίκαθα αμηνιόγεζεο  

 5 4 3 2 1 

HHS Πνιχ 

εκαληηθφ 

ρεδφλ 

Πνιχ 

εκαληηθφ 

Αξθεηά 

εκαληηθφ 

ρεδφλ 

Αξθεηά 

εκαληηθφ 

εκαληηθφ 

OLIS Υξήζηκεο 

Πιεξνθνξίεο 

---------- ----------- ---------- Πξνηεηλφκελεο 

Πιεξνθνξίεο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ 

ΦΤΛΛΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ (001 ΔΩ Ο40)-ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV 

ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 

ΗΜΔΙΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ 

I. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ 

 ΟΥΙ ΝΑΙ ΠΛΗΘΟ 

A. ΑΡΥΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ    

1.Όλνκα, ηνπνζεζία θαη ηειέθσλν 

βηβιηνζήθεο 

29 

 
11 40 

ΗΑ1Ο. Μφλν Όλνκα 12 28 40 

ΗΑ1Γ. Μφλν Σνπνζεζία-Γηεχζπλζε 40 0 40 

ΗΑ1Σ. Μφλν Σειέθσλν  40 0 40 

2. Ώξεο ιεηηνπξγίαο Βηβιηνζήθεο 33 07 40 

3. χλδεζκν πξνο ηα παξαξηήκαηα ηεο 

βηβιηνζήθεο 

14 26 40 

4. χλδεζκν πξνο ηνλ ειεθηξνληθφ 

θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο 

14 26 40 

5. χλδεζκν πξνο ππεξεζίεο,                   

πξνγξάκκαηα, εκεξνιφγηα θαη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε βηβιηνζήθε 

38 02 40 

ΗΑ5Τ. Μφλν Τπεξεζίεο 14 26 40 

ΗΑ5Π. Μφλν Πξνγξάκκαηα 31 09 40 

ΗΑ5Ζ. Μφλν Ζκεξνιφγηα 39 01 40 

ΗΑ5Τ. Μφλν ρεηηθά κε Βηβιηνζήθε 09 31 40 

6. χλδεζκν πξνο ράξηε πινήγεζεο 22 18 40 

7. Δθδειψζεηο θαη γεγνλφηα ζρεηηθά κε 

ηε βηβιηνζήθε 

15 25 40 

8. χλδεζκν πξνο ‘θίινπο ηεο 

βηβιηνζήθεο’, νκάδεο θίισλ, ή άιινπ 

είδνπο ππνζηεξηθηψλ ηεο βηβιηνζήθεο 

40 0 40 

ΗΑ8Φ. Μφλν ‘Φίινπο ηεο βηβιηνζήθεο’ 37 03 40 

ΗΑ8Ο. Μφλν Οκάδεο θίισλ 37 03 40 

ΗΑ8Γ. Μφλν Τπνζηεξηθηέο  34 06 40 

Β. ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΥΙ ΝΑΙ ΠΛΗΘΟ 

1. Πιεξνθνξίεο επηθνηλσλίαο:Όλνκα, 

Γηεχζπλζε, Σειέθσλν, Φαμ 

01 39 40 

2. Σνπνζεζίεο παξαξηεκάησλ θαη 

πιεξνθνξίεο επηθνηλσλίαο 

09 31 40 

3. Ώξεο ιεηηνπξγίαο  09 31 40 

4. Σειέθσλα θαη ειεθηξνληθέο 

δηεπζχλζεηο πξνζσπηθνχ 

36 04 40 

ΗΒ4Ο. Μφλν Ολφκαηα 19 21 40 

5. Οδεγίεο πξφζβαζεο ζηε βηβιηνζήθε 34 06 40 

6. Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

Βηβιηνζήθεο 

17 23 40 

7. Ζκεξνκελίεο  θαη δεηήκαηα 

ζπλεδξηάζεσλ ησλ κειψλ ηνπ 

34 06 40 
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Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

8. Οκάδεο θίισλ, δξαζηεξηφηεηεο θαη 

αηηήζεηο κειψλ 

40 0 40 

ΗΒ8Μ. Μφλν Αηηήζεηο κειψλ 33 07 40 

ΗΒ8Γ. Μφλν Γξαζηεξηφηεηεο 35 05 40 

9. Γήισζε απνζηνιήο ηεο βηβιηνζήθεο 21 19 40 

10. Πνιηηηθή δαλεηζκνχ ηεο 

Βηβιηνζήθεο (θάξηεο, ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ρξήζε αλαγλσζηεξίνπ) 

09 31 40 

11. χλδεζκνο ‘επηθνηλσλήζηε καδί 

καο’ θαη ειεθηξνληθή αίηεζε 

ππνδείμεσλ θαη παξαπφλσλ 

09 31 40 

ΗΒ11Δ. Μφλν ‘επηθνηλσλήζηε καδί καο’ 35 05 40 

ΗΒ11. Μφλν ειεθηξνληθή αίηεζε 36 04 40 

12. Δηήζηα έθζεζε 39 01 40 

13. ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο 39 01 40 

14. Ηζηνξία ηεο Βηβιηνζήθεο 04 36 40 

15. Δλεκεξσηηθά Γειηία ηεο 

Βηβιηνζήθεο 

17 23 40 

16. Καηαζηαηηθφ Ίδξπζεο θαη 

Λεηηνπξγίαο 

26 14 40 

17. Πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ Γ.. 34 06 40 

18. Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εζεινληέο 39 01 40 

19. Φσηνγξαθίεο βηβιηνζήθεο 04 36 40 

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΤΠΗΡΔΙΔ ΟΥΙ ΝΑΙ ΠΛΗΘΟ 

1. Τπεξεζίεο γηα παηδηά 20 20 40 

2. Τπεξεζίεο γηα εθήβνπο 37 03 40 

3. Τπεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα 

αιθαβεηηζκνχ 

17 23 40 

ΗΓ3Γ. Μφλν Γεκφζηα Κέληξα  

Πιεξνθφξεζεο 

35 05 40 

ΗΓ3Κ.Μφλν Κηλεηέο Βηβιηνζήθεο 35 05 40 

4. Τπεξεζίεο γηα ΑΜΔΑ 33 07 40 

5. Μαζήκαηα / εξγαζηήξηα 38 02 40 

ΗΓ5Μ. Μφλν Μαζήκαηα 39 01 40 

ΗΓ5Δ. Μφλν Δξγαζηήξηα 35 05 40 

6. Υψξνο κνπζείνπ θαη ζηάζκεπζεο 36 04 40 

7. Ζκεξνιφγην εθδειψζεσλ 36 04 40 

8. Καηάινγνο λέσλ βηβιίσλ 32 08 40 

9. Πξνηάζεηο Πξνζσπηθνχ 36 04 40 

10. Σκήκα γνλέσλ 40 0 40 

11. Σκήκα εθπαηδεπηηθψλ 40 0 40 

12. Σκήκα καζεηψλ 38 02 40 

13. Σκήκα ελειίθσλ  37 03 40 

Γ. ΠΗΓΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΟΥΙ ΝΑΙ ΠΛΗΘΟ 

1. χλδεζκν πξνο ηνλ ειεθηξνληθφ 

θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο 

15 25 40 

2. χλδεζκν  πξνο ηελ θεληξηθή ζειίδα 13 27 40 
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θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ ζπλεξγαζία 

θαη πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο 

3. Ζιεθηξνληθέο πεγέο 13 27 40 

4. Ζιεθηξνληθέο αλαθνξέο 22 28 40 

5. Δηθνληθέο ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο 

(email, social network)  

39 01 40 

ΗΓ5Δ. Μφλν email 01 39 40 

ΗΓ5Κ. Μφλν social network 31 09 40 

ΗΓ5Β. Μφλν video 38 02 40 

ΗΓ5Σ. Μφλν 3D 39 01 40 

ΗΓ5Φ. Μφλν online ςεθνθνξία 23 17 40 

6. Δηδηθέο ζπιινγέο πιηθνχ 19 21 40 

7. χλδεζκνη πξνο δηθηπαθνχο ηφπνπο 

θνηλφηεηαο (ηνπηθνχο θαη εζληθνχο) 

15 25 40 

8. Γπλαηφηεηα έξεπλαο ζε κεραλέο 

αλαδήηεζεο θαη θαηαιφγνπο 

10 30 40 

9. Ηζηνζειίδα κε ηελ ηνπηθή ηζηνξία 19 21 40 

10. Ηζηνζειίδα κε ηε γελεαινγηθή 

ηζηνξία 

40 0 40 

11. πλδέζκνπο  πξνο άιιεο 

βηβιηνζήθεο 

07 33 40 

12. Κέληξν άκεζεο αλαθνξάο ‘Ρσηήζηε 

έλαλ Βηβιηνζεθνλφκν’ 

31 09 40 

II. ΓΛΩΑ 

 ΟΥΙ ΝΑΙ ΠΛΗΘΟ 

15.1 Πεξηγξαθή νδεγηψλ, γηα ηελ 

νινθιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ 

ελεξγεηψλ ρξήζεο κηαο εθαξκνγήο, 

 κε ινγηθή ζπλέρεηα 

36 04 40 

15.2  Λεμηθφ ή γισζζάξην νξνινγίαο 

γηα ηελ επεμήγεζε ιέμεσλ πνπ νη 

ρξήζηεο δελ κπνξνχλ ηππηθά λα 

θαηαλνήζνπλ 

OLIS: Απνθπγή φξσλ 

βηβιηνζεθνλνκίαο, θαηάινγνο 

βηβιηνζήθεο αληί γηα OPAC 

01 39 40 

15.3  Υξήζε ιέμεσλ πνπ είλαη νηθείεο 

ζην κέζν ρξήζηε δηακέζνπ αθνήο θαη 

νπηηθήο επαθήο 

40 0 40 

15.4 Οξηζκφο δπζλφεησλ αθξσλπκίσλ 

θαη ζπληνκνγξαθηψλ 

36 04 40 

15.5 Πεξηνξηζκέλε ρξήζε αθξσλπκίσλ 

θαη ζπληνκνγξαθηψλ 

01 39 40 

15.6 Δθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηνπ 

γξαπηνχ ιφγνπ ζηε ζχληαμε, 

γξακκαηηθή θαη παξνπζίαζε ησλ 

θεηκέλσλ 

01 39 40 

15.7 Πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ιέμεσλ 

ζε θάζε πξφηαζε θαη πξνηάζεσλ 

01 39 40 
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ζε θάζε παξάγξαθν 

15.8 Πεξηγξαθή ζειίδσλ πινήγεζεο κε 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ιέμεσλ 

40 0 40 

15.12Υξήζε ελεξγεηηθήο θσλήο 1 39 40 

15.13 πγγξαθή νδεγηψλ κε 

θαηαθαηηθφ ηξφπν 

1 39 40 

15.14 Δπεμεγεκαηηθέο πξνηάζεηο ζηελ 

πξψηε παξάγξαθν θάζε 

ζεκαηηθήο θαηεγνξίαο 

1 39 40 

III. ΓΟΜΗ 

 ΟΥΙ ΝΑΙ ΠΛΗΘΟ 

6.1 Ληηή εκθάληζε ηζηνζειίδαο ρσξίο 

πιεφλαζκα πιεξνθνξηψλ   

08 32 40 

6.2  Δζηίαζε πεξηερνκέλσλ ηνπ 

ηζηφηνπνπ ζε εκθαλή θαη  ζην ίδην 

ζεκείν πξνβνιήο γηα θάζε ηζηνζειίδα 

OLIS: χλδεζκν κε ηε αξρηθή ζειίδα 

ηεο βηβιηνζήθεο απφ θάζε ηζηνζειίδα 

09 31 40 

ΗΗΗ6.2ΠΚ. Πεξηερφκελα  θνξπθή θαη 

ζην θέληξν 

35 05 40 

6.3  Σνπνζέηεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

πιεξνθνξηψλ ηνπ ηζηφηνπνπ ζηελ 

θνξπθή θαη ζην θέληξν θάζε 

ηζηνζειίδαο 

36 04 40 

ΗΗΗ6.3ΚΚ. Θεκαηηθέο θαηεγνξίεο ζηελ 

θνξπθή θαη ζην θέληξν 

35 05 40 

6.4 Γπλαηφηεηα αλάιπζεο θαη 

ζχγθξηζεο ζηνηρείσλ 

23 17 40 

6.5 Καηεγνξηνπνίεζε θαη ηεξάξρεζε 

ηνπ ηξφπνπ εκθάληζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζε φιν ηνλ ηζηφηνπν 

βάζεη ζπνπδαηφηεηαο, απφ ηηο 

πεξηζζφηεξν ζεκαληηθέο ζηηο ιηγφηεξν 

01 39 40 

6.6  Μεησκέλε ππθλφηεηα παξάζεζεο 

πιεξνθνξηψλ αλά πεξηνρή νζφλεο κε 

ζθνπφ ηε γξήγνξε αλάγλσζε  

06 34 40 

6.7 πλεπήο νπηηθή επζπγξάκκηζε 

ζηνηρείσλ θάζε ηζηνζειίδαο, θάζεηα ή 

νξηδφληηα 

01 39 40 

6.8 Απηφκαηε ρσξνζέηεζε κεγέζνπο 

ηζηνζειίδαο ζηα 1024x768 pixels 

39 01 40 

6.9 Υξήζε νδεγψλ γηα ην 

αλεβνθαηέβαζκα (scroll bars) ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ ηζηνζειίδσλ 

OLIS: <2 νζφλεο 

04 36 40 

6.10 Καηάιιειεο δηαζηάζεηο αξρηθήο 

ηζηνζειίδαο, πνπ  πεξηιακβάλεη φιεο 

ηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ρσξίο ηε 

ρξήζε scroll bar 

12 28 40 



 128 

6.11 Διαρηζηνπνίεζε ησλ θελψλ 

πεξηνρψλ, ρσξίο θείκελν θαη γξαθηθά 

03 37 40 

6.12 Καηάιιειε ηαρχηεηα αλάγλσζεο 

αλά κήθνο γξακκήο, 75-100 

ραξαθηήξεο 

40 0 40 

6.13 Δθαξκνγή θξηηεξίσλ επηινγήο ζε 

πιαίζηα γηα ηελ πξφζβαζε ζε 

ιεηηνπξγίεο νπηηθήο επηινγήο φπσο 

ράξηεο 

32 08 40 

IV. ΥΔΓΙΑΜΟ 

 ΟΥΙ ΝΑΙ ΠΛΗΘΟ 

2.1 Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαηάιιεισλ 

πξνδηαγξαθψλ (windows)  

40 0 40 

2.2 Οπηηθή παξνπζίαζε ησλ βέιηηζησλ 

πιεξνθνξηψλ  

OLIS: Απνπζία ρξήζεο αληηθεηκέλσλ 

πνπ αλαβνζβήλνπλ θαη ζε πνιπρξσκία 

38 02 40 

IV2.2. Μφλν FQA 34 06 40 

IV2.2A. Μφλν up-date  20 20 40 

IV2.2O. Μφλν Οπηηθή παξνπζίαζε 04 36 40 

2.3. Υξήζε ηππνπνηεκέλσλ κνξθψλ 

νκνηφκνξθεο παξνπζίαζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ 

05 35 40 

2.4 Σερλνινγηθέο πξνυπνζέζεηο ρξήζεο 

ηνπ ηζηφηνπνπ 

23 17 40 

2.5 Ζ πεξηήγεζε ζηνλ ηζηφηνπν δελ 

πξνυπνζέηεη απνκλεκφλεπζε 

πιεξνθνξηψλ ρξήζεο 

40 0 40 

2.6  Ο κηθξφηεξνο δπλαηφο ρξφλνο γηα 

ην ‘θαηέβαζκα’ ηεο ηζηνζειίδαο θαη 

ησλ πιεξνθνξηψλ  πνπ εκπεξηέρεη 

OLIS:<10 sec 

02 38 40 

2.7 Υξφλνο αλακνλήο ζε πεξίπησζε 

εθηφο ιεηηνπξγίαο ηεο ηζηνζειίδαο 

38 02 40 

2.8 Δκθάληζε φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξσλ απνδεθηψλ κνξθψλ 

δηαηχπσζεο κηα πιεξνθνξίαο, φπσο γηα 

ζεξκνθξαζία ζε C & F 

15 25 40 

2.9 Γπλαηφηεηα εθηχπσζεο 

πιεξνθνξηψλ 

14 26 40 

2.10 Δκθάληζε κελνχ κε αθξηβή ρξφλν 

αλακνλήο γηα ηελ εκθάληζε 

πιεξνθνξηψλ 

40 0 40 

2.11 Απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ην 

‘θαηέβαζκα’ θεηκέλσλ θαη εηθφλσλ 

40 0 40 

2.12 Δθηχπσζε πεξηερνκέλνπ 

ηζηνζειίδαο ζηηο θαηάιιειεο 

δηαζηάζεηο (Α4) 

15 25 40 

2.13 Γξήγνξε αλάγλσζε πεξηερνκέλνπ 05 25 40 
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ηζηνζειίδαο 

2.14 Οδεγφο ρξήζεο ηζηφηνπνπ ζε 

θαηαλνεηή νξνινγία 

34 06 40 

2.15 Παξαπνκπή ζε νδεγίεο εθηχπσζεο 40 0 40 

2.16 Παξνρή νδεγηψλ επηπιένλ 

βνήζεηαο πξνο ηνπο ρξήζηεο 

OLIS: Οδεγίεο ρξήζεο γηα άηνκα κε 

εηδηθέο αλάγθεο 

34 06 40 

9.1 Σνπνζέηεζε επηθεθαιίδσλ αλά 

ζεκαηηθή θαηεγνξία πιεξνθνξηψλ θαη 

χπαξμε θαηάιιεισλ ζπλδέζκσλ 

OLIS: Δκθάληζε νλφκαηνο ηεο 

βηβιηνζήθεο ζε θάζε ηζηνζειίδα σο 

επηθεθαιίδα 

01 39 40 

13.1 Ύπαξμε ειεθηξνληθήο θφξκαο 

απνζηνιήο ζηνηρείσλ θαη ζρνιίσλ κε 

νδεγίεο ζπκπιήξσζεο 

OLIS: Δκθάληζε εηηθέηαο 

‘επηθνηλσλήζηε καδί καο’  

ζε θάζε ηζηνζειίδα 

05 35 40 

V. ΠΛΟΗΓΗΗ 

 ΟΥΙ ΝΑΙ ΠΛΗΘΟ 

7.1 Υξήζε δεηθηψλ θαηεχζπλζεο 

πινήγεζεο ζε θάζε πεξηνρή ηνπ 

ηζηφηνπνπ 

16 24 40 

7.2 Οκαδνπνίεζε θαη εκθάληζε 

εηηθεηψλ πινήγεζεο  βάζεη 

ζπνπδαηφηεηαο κε ηηο βαζηθέο ζηελ 

θνξπθή θάζε ηζηνζειίδαο θαη ηηο 

γεληθέο, ελεκεξσηηθέο ζην πιάη 

αξηζηεξά 

32 08 40 

7.3 Ο πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ηνπ 

ηζηφηνπνπ εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή 

ππεξζπλδέζεσλ 

40 0 40 

7.4 Πξνβνιή ηζηνξηθνχ πινήγεζεο ζε 

νπνηαδήπνηε πεξηνρή ηνπ ηζηφηνπνπ 

39 01 40 

7.5 Σνπνζέηεζε θχξησλ κελνχ 

πινήγεζεο ζην πιάη αξηζηεξά θαη 

δεπηεξεπφλησλ ζε θνηλή δηάηαμε θαη 

θάησ απφ ηα θχξηα κελνχ 

13 27 40 

7.6 αθήο έλδεημε εηηθεηψλ γηα θάζε 

πεξηνρή πινήγεζεο 

40 0 40 

7.7 Σνπνζέηεζε ζεκαηηθψλ εηηθεηψλ 

πινήγεζεο ζηελ θνξπθή θάζε 

ηζηνζειίδαο 

01 39 40 

7.8 Γπλαηφηεηα πινήγεζε ρσξίο ηε 

ρξήζεο scrollbar 

29 11 40 

7.9 Υξήζε θνπκπηψλ πνπ νδεγνχλ απφ 

ην κελνχ ησλ βαζηθψλ θαηεγνξηψλ ζε 

38 02 40 
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ππνθαηεγνξίεο 

7.10 Υξήζε ράξηε πινήγεζεο 23 17 40 

7.11 Πξνβνιή πιεξνθνξηψλ κε ηελ 

ελαπφζεζε ηνπ ‘πνληηθηνχ’ ζε κηα 

ζεκαηηθή επηθεθαιίδα (gloss) 

36 04 40 

7.12 Υξήζε δηαδνρηθψλ θνπκπηψλ 

πινήγεζεο (breadcrumbs) 

35 05 40 

VI. ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ  

 ΟΥΙ ΝΑΙ ΠΛΗΘΟ 

3.1 Υξήζε Γηεζλψλ πξνηχπσλ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

OLIS:W3C, ADA 

0 40 40 

3.2 Αλαθνξά ζηηο απαηηήζεηο ζπκβαηήο 

ηερλνινγίαο 

38 02 40 

3.3 Έγρξσκε θαη αζπξφκαπξε ρξήζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ 

36 04 40 

3.4 Πξνβνιή πξνηχπσλ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο δηακέζνπ 

ζπλδέζκσλ 

37 03 40 

3.5 Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο θαη 

πξνβνιήο θεηκέλνπ κε θάζε 

νπηηθνανπζηηθφ κέζν πνπ 

πεξηιακβάλεη ν ηζηφηνπνο 

28 12 40 

3.6 πκβαηφηεηα κε ηα πεξηζζφηεξν 

δηαδεδνκέλα πξνγξάκκαηα πινήγεζεο 

ζηνλ ηζηνρψξν 

OLIS: Internet Explorer, Netscape 

(Mozilla) 

0 40 40 

3.7 Γιψζζα γξαθήο ζπκβαηή κε άιιεο 

ηερλνινγίεο (ASCII) 

0 40 40 

3.8 Ύπαξμε παξάιιεισλ ηζηνζειίδσλ 

ρσξίο γξαθηθέο απεηθνλίζεηο  

38 02 40 

3.9 Υάξηεο νδεγνχ πινήγεζεο 24 16 40 

3.10 πγρξνληζκφο νπηηθνανπζηηθψλ 

κέζσλ (θίλεζε κε εηθφλα) 

30 10 40 

3.11 Γελ απαηηείηαη ζχλδεζε κε εηδηθά 

style Sheets 

0 40 40 

3.12 Ύπαξμε θεληξηθήο επηθεθαιίδαο 

γηα θάζε πεξηνρή (frame) ηνπ 

ηζηφηνπνπ 

0 40 40 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V 

ΖΜΔΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΑ ΒΑΘΜΗΓΑ ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  

>20 ΚΑΗ <20 

>20 ΠΔΝΣΔ 5 

Πνιχ εκαληηθφ 

Υξήζηκεο 

Πιεξνθνξίεο 

ΣΔΔΡΑ 4 

ρεδφλ Πνιχ 

εκαληηθφ 

ΣΡΙΑ 3 

Αξθεηά 

εκαληηθφ 

ΓΤΟ 2 

ρεδφλ 

Αξθεηά 

εκαληηθφ 

ΔΝΑ 1 

εκαληηθφ 

Πξνηεηλφκελεο 

Πιεξνθνξίεο 

1 ΗΑ1Ο ΗΗ15.2   ΗΗ15.8 VI3.12 ΗΑ7 

2 ΗΑ3 ΗΗ15.3 ΗΗ15.9   ΗΒ14 

3 ΗΑ 4 ΗΗ15.5  ΗΗ 15.10   ΗΒ15 

4 ΗΑ5Τ ΗΗ15.6  ΗΗ 15.11   ΗΒ19 

5 ΗΑ5Τ ΗΗ15.7 ΗΗΗ 6.9   ΗΓ8 

6 ΗΒ1  ΗΗΗ6.5  ΗΗΗ6.10   ΗΓ9 

7 ΗΒ2 ΗΗΗ6.6  ΗΗΗ6.11   ΗΓ11 

8 ΗΒ3 ΗΗΗ6.7  IV2.13    

9 ΗΒ4Ο IV2.2O IV2.14    

10 ΗΒ6 IV2.3 IV2.15    

11 ΗΒ10 IV2.6  IV2.16   

12 ΗΒ11 IV2.8  V7.7   

13 ΗΓ3 IV2.9  VI3.7    

14 ΗΓ1 IV2.12  VI3.11    

15 ΗΓ2 V7.1     

16 ΗΓ3 V7.5     

17 ΗΓ4  VI3.6    

18 ΗΓ5Δ      

19 ΗΓ6      

20 ΗΓ7      

21 ΗΗΗ6.1      

22 ΗΗΗ6.2      

23 IV2.1      

24 IV9.1      

25 IV13.1      

26 VI3.1     
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<20 ΠΔΝΣΔ 5 

Πνιχ εκαληηθφ 

Υξήζηκεο 

Πιεξνθνξίεο 

ΣΔΔΡΑ 4 

ρεδφλ Πνιχ 

εκαληηθφ 

ΣΡΙΑ 3 

Αξθεηά 

εκαληηθφ 

ΓΤΟ 2 

ρεδφλ 

Αξθεηά 

εκαληηθφ 

ΔΝΑ 1 

εκαληηθφ 

Πξνηεηλφκελεο 

Πιεξνθνξίεο 

1 ΗΑ1 ΗΗ15.4  ΗΗ15.8 ΗΗΗ6.12  ΗΑ8 

2 ΗΑ1Γ ΗΗΗ6.4 ΗΗΗ6.8 ΗΗΗ6.13  ΗΑ8Φ 

3 ΗΑ1Σ IV 2.2  V7.6 V7.8  ΗΑ8Ο 

4 ΗΑ2 IV2.2 VI3.8  V7.9  ΗΑ8Γ 

5 ΗΑ5 IV2.4  VI 3.9  V7.10  ΗΒ12 

6 ΗΑ5Π IV2.5  VI 3.10   ΗΒ13 

7 ΗΑ5Ζ IV2.7    ΗΒ16 

8 ΗΑ6 IV2.10    ΗΒ17 

9 ΗΒ4 IV2.11    ΗΒ18 

10 ΗΒ5 V7.2    ΗΓ7 

11 ΗΒ7 V7.3    ΗΓ8 

12 ΗΒ8 V7.4    ΗΓ9 

13 ΗΒ8Μ VI3.4    ΗΓ10 

14 ΗΒ8Γ  VI 3.5    ΗΓ11 

15 ΗΒ9    ΗΓ12 

16 ΗΒ11Δ    ΗΓ13  

17 ΗΒ11    ΗΓ10 

18 ΗΓ2    ΗΓ12 

19 ΗΓ3Γ    V7.11  

20 ΗΓ3Κ    V7.12 

21 ΗΓ4     

22 ΗΓ5     

23 ΗΓ5Μ.     

24 ΗΓ5Δ     

25 ΗΓ6     

26 ΗΓ5Κ     

27 ΗΓ5Β     

28 ΗΓ5Σ     

29 ΗΓ5Φ     

30 ΗΗ15.1     

31 ΗΗΗ6.2ΠΚ     

32 ΗΗΗ6.3       

33 ΗΗΗ6.3ΚΚ     

34 VI3.2      

35 VI3.3      
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΓΡΑΦΗΜΑΣΩΝ, ΔΙΚΟΝΩΝ, ΠΙΝΑΚΩΝ, 

ΥΔΓΙΩΝ 

ΓΡΑΦΗΜΑΣΑ 

ΓΡΑΦΖΜΑ 1. Πεξηερνκελν-αξρηθε ηζηνζειηδα(ΗΑ) .................................................. 72 

ΓΡΑΦΖΜΑ2. Πεξηερφκελν-ρεηηθά κε ηε βηβιηνζήθε(ΗΒ)…………………………74 

ΓΡΑΦΖΜΑ 3. Πεξηερνκελν-πξνγξακκαηα & ππεξεζηεο(ΗΓ) ..................................... 75 

ΓΡΑΦΖΜΑ 4. Πεξηερνκελν-πεγεο πιεξνθνξεζεο (ΗΓ) ............................................. 77 

ΓΡΑΦΖΜΑ 5. Γιψζζα(ΗΗ)…………………………………………………………...78 

ΓΡΑΦΖΜΑ 6. Γνκε(ΗΗΗ) ............................................................................................. 79 

ΓΡΑΦΖΜΑ 7. ρεδηαζκφο(IV)………………………………………………………80 

ΓΡΑΦΖΜΑ 8. Πινήγεζε(V)………………………………………………………..81 

ΓΡΑΦΖΜΑ 9. Πξνζβαζηκνηεηα(VI) .......................................................................... 82 

ΓΡΑΦΖΜΑ 10. Απνηειέζκαηα Κιίκαθαο Αμηνιφγεζεο ............................................ 83 

 

ΔΙΚΟΝΔ 

ΔΗΚΟΝΑ 1. ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ..................................................................... 67 

ΔΗΚΟΝΑ 2. ΦΟΡΜΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ........................................................................ 68 

ΔΗΚΟΝΑ 3. ΈΚΘΔΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ....................................................................... 68 

ΔΗΚΟΝΑ 4. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΤ ΓΡΑΦΖΜΑΣΟ ....................... 69 

ΔΗΚΟΝΑ 5. ΔΜΦΑΝΗΖ ΓΡΑΦΖΜΑΣΟ ................................................................ 70 

ΔΗΚΟΝΑ 6. ΠΡΟΒΟΛΖ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ........................................ 70 

ΔΗΚΟΝΑ 7. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΈΚΘΔΖ-ΑΝΑΦΟΡΑ.............................................. 71 

ΔΗΚΟΝΑ 8. ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ .. 86 

 

ΠΙΝΑΚΔ 

ΠΗΝΑΚΑ 1. ΜΟΝΣΔΛΟ 5PS ΓΗΑ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΔ ............................................... 15 

ΠΗΝΑΚΑ 2.ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΥΔΔΧΝ-ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΥΔΔΧΝ ΚΑΗ 

ΤΝΔΡΓΑΗΧΝ .................................................................................................. 19 

ΠΗΝΑΚΑ 3. ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΧΝ ....................... 26 

ΠΗΝΑΚΑ 4. ΑΡΥΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ WEB 2.0 ........................... 29 

ΠΗΝΑΚΑ 5. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ .................... 32 

ΠΗΝΑΚΑ 6. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΤΥΡΖΣΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ NIELSEN ............ 36 

ΠΗΝΑΚΑ 7. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΤΥΡΖΣΗΑ ΗΣΟΣΟΠΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ 

NIELSEN ............................................................................................................. 37 

ΠΗΝΑΚΑ 8. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ............................................................................................. 57 

ΠΗΝΑΚΑ 9. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ-ΑΡΥΗΚΖ ΗΣΟΔΛΗΓΑ ......................................... 72 

ΠΗΝΑΚΑ 10. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ-ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ..................... 73 

ΠΗΝΑΚΑ 11. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ................. 75 

ΠΗΝΑΚΑ 12. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ-ΠΖΓΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ................................ 76 

ΠΗΝΑΚΑ 13. ΓΛΧΑ ............................................................................................. 77 

ΠΗΝΑΚΑ 14. ΓΟΜΖ................................................................................................. 79 
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