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΄Ερευνα ικανοποίησης χρηστών για τις Βιβλιοθήκες του ΤΕΙ Ηπείρου 
 

Η έρευνα των επιπέδων ικανοποίησης των πληροφοριακών αναγκών των μελών της εκπαιδευτικής και  ερευνητικής 

κοινότητας αποτελεί ένα από τα κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος για κάθε βιβλιοθήκη. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο 

Πληροφόρησης (ΒΙ.ΚΈ.Π) του ΤΈΙ Ηπείρου σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών (ΜΟΔΙΠΑΒ) πραγματοποίησε και φέτος έρευνα ικανοποίησης των χρηστών της μέσω της διερεύνησης 

των απόψεών τους. Η έρευνα που έγινε μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου (διαθέσιμου στην ιστοσελίδα της 

ΒΙ.ΚΈ.Π), διεξήχθη από τις 21/5/2018 έως τις 29/6/2018 και αποτελούνταν από 25 ερωτήσεις σε 5 ενότητες (πληροφορίες 

για τους χρήστες / βαθμός χρήσης βιβλιοθήκης και υπηρεσιών/ ικανοποίηση από τις υπηρεσίες / συμβολή της βιβλιο-

θήκης στην έρευνα και τη μελέτη / προτάσεις βελτίωσης και σχόλια).  

Τα γενικά συμπεράσματα είναι: 

 Το 65,51% των χρηστών της Βιβλιοθήκης τη χρησιμοποιεί ως χώρο ανάγνωσης, το 67,82% δανείζεται βιβλία, το 

75,86% χρησιμοποιεί τον Ηλεκτρονικό Κατάλογο και το 80,46% χρησιμοποιεί τις Ηλεκτρονικές Πηγές από 

«αρκετά» έως «πάρα πολύ». Συγκριτικά με την έρευνα του 2017 αξιοσημείωτη άνοδο παρουσιάζει η χρήση των 

Ηλεκτρονικών Πηγών (60,76% το 2017). 

 Το 88,51% των χρηστών πιστεύει ότι η Βιβλιοθήκη προσφέρει επαρκή αριθμό βιβλίων και το 57,47% επαρκή     

αριθμό περιοδικών για την υποστήριξη της μελέτης και της έρευνας.  

 Το 82,76% των χρηστών θεωρεί εύκολη την αναζήτηση βιβλίων στα ράφια και το 81,61% δηλώνει ικανοποιημένο 

από το Ηλεκτρονικό Υλικό της Βιβλιοθήκης.  
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 Η γενική ικανοποίηση φτάνει το 88,51% (83,07% το 2017) σχετικά 

με την ευκολία χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταλόγου, το 

87,36% (83,84% το 2017) για τους όρους δανεισμού, το 90,81% 

(84,61% το 2017) για την Αποτελεσματικότητα της Υπηρεσίας 

Δανεισμού και το 90,81% (86,16% το 2017) για το περιβάλλον της 

Βιβλιοθήκης.  Παρατηρούμε αξιόλογη άνοδο των ποσοστών 

ικανοποίησης σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αναφορικά 

με τον εξοπλισμό της Βιβλιοθήκης και τη λειτουργία του       

ασύρματου δικτύου τα ποσοστά ικανοποίησης είναι 77.01 % και 

83,91% αντίστοιχα. Το 90,81% των ερωτώμενων δήλωσε ικανο-

ποιημένο από το Ωράριο Λειτουργίας (82,31% το 2017). 

 Αναφορικά με τα σεμινάρια της Βιβλιοθήκης το 52,87% δήλωσε 

ότι δεν έχει παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο, το 36,78% απά-

ντησε καταφατικά, ενώ το 10,34% επέλεξε το «καμία απάντηση/

δεν γνωρίζω». Ωστόσο, οι περισσότεροι χρήστες που τα έχουν 

παρακολουθήσει δήλωσαν από «αρκετά» έως «πάρα πολύ» 

ικανοποιημένοι.  

 Έμφανίζεται μια γενική ικανοποίηση της τάξης του 88,51% 

(92,3% το 2017) σχετικά με την ταχύτητα και την αποτελεσματι-

κότητα του Προσωπικού της Βιβλιοθήκης. Το ποσοστό αυτό 

φτάνει το 95,40% (91.54% το 2017) σχετικά με την ευγένεια του 

Προσωπικού της Βιβλιοθήκης, με το 78,16% να δηλώνει «πάρα 

πολύ» ικανοποιημένο, και το 62,07% (75,3% το 2017) σχετικά με 

την ταχύτητα επανατοποθέτησης βιβλίων στα ράφια της Βι-

βλιοθήκης. Ιδιαίτερα υψηλό είναι το 37,93% (21,54% το 2017) του 

«καμία απάντηση/δεν γνωρίζω».  

 Αναφορικά με τα σεμινάρια της Βιβλιοθήκης το 52,87% (52,85% 

το 2017) δήλωσε ότι δεν έχει παρακολουθήσει κάποιο            

σεμινάριο, το 36,78% (37,69% το 2017) απάντησε καταφατικά, 

ενώ το 10,34% επέλεξε το «καμία απάντηση / δεν γνωρί-

ζω» (8,46% το 2017). Ωστόσο, οι περισσότεροι χρήστες που τα 

έχουν παρακολουθήσει δήλωσαν από «αρκετά» έως «πάρα 

πολύ» ικανοποιημένοι.  

 Η Βιβλιοθήκη συμβάλλει σημαντικά στη μελέτη των χρηστών 

σε ποσοστό 85,06% (84,62% το 2017) και στην έρευνα σε ποσο-

στό 83,91% (87,69% το 2017). Συνολικά, τα βιβλία με 51,72%, ο 

εξοπλισμός με 43,68%, και τα περιοδικά με 39,08% επιδέχονται 

τις μεγαλύτερες βελτιώσεις σύμφωνα με τους χρήστες της   

Βιβλιοθήκης.  

 

 Η βιβλιοθήκη εν δράσει 

Σελ. 2 

Το πλήρες κείμενο των αποτελεσμάτων 

της έρευνας είναι διαθέσιμο στη σελίδα 

της ΜΟΔΙΠΑΒ  

http://mopab.seab.gr/?q=el/evaluation 

http://mopab.seab.gr/?q=el/evaluation


Σελ. 3 

Αξιολόγηση του προγράμματος ενημέρωσης και εκπαίδευσης σχολικών κοινοτήτων 

Μία από τις δράσεις της βιβλιοθήκης είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στη χρήση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης. Το πρόγραμμα αυτό προσαρμόζεται και παρουσιάζεται επί-

σης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.  Κατά τη διάρκεια της περασμένης σχολικής/ακαδημαϊκής χρονιάς 2017/18 επισκέφ-

θηκαν την Κεντρική Βιβλιοθήκη μαθητές από 15 περίπου σχολεία του νομού ΄Αρτας και άλλων περιοχών της χώρας 

μας.  Για τη χρησιμότητα και τον αντίκτυπο αυτού του προγράμματος στους  συμμετέχοντες, η βιβλιοθήκη διεξήγαγε 

σχετική έρευνα μέσω σύντομου ερωτηματολογίου που συμπλήρωσαν οι εκπαιδευτικοί. Τα θέματα που η βιβλιοθήκη 

θέλησε μέσω του ερωτηματολογίου να διερευνήσει ήταν τα ακόλουθα: 

 ΄Έρευνα και πληροφόρηση 
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Σελ. 5 

           Επικοινωνήστε με τη Βιβλιοθήκη 
   wwwlib.teiep.gr  
 

 Κεντρική Βιβλιοθήκη ΄Αρτας |Τηλ. 2681050542, 7, 9 | email: library@teiep.gr 
 Παράρτημα Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων |Τηλ. 2651050763, 4 | email: library@ioa.teiep.gr  
 Παράρτημα Βιβλιοθήκης Ηγουμενίτσας | Τηλ. 2665049900 

  Παράρτημα Βιβλιοθήκης Πρέβεζας |Τηλ. 2682050572 | email: libprev@teiep.gr  

  Ακολουθήστε τη Βιβλιοθήκη 
στο facebook 

 Έρευνα και πληροφόρηση 
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Πρόσβαση στο JSTOR μέσω ιδρυματικού λογαριασμού   

 

Τα μέλη των βιβλιοθηκών του Συνδέσμου HEAL Link έχουν πρόσβαση στο JSTOR, μια ψηφιακή βιβλιοθήκη που      
απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς, ερευνητές και φοιτητές και περιέχει εκατομμύρια άρθρα, κεφάλαια βιβλίων και     
βιβλία από όλες τις θεματικές περιοχές. Η πρόσβαση είναι δυνατή μέσω των υπολογιστών εντός δικτύου ιδρύματος 
είτε από άλλο χώρο ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες: 

1     Κλικ στο "Login to My Account" από την αρχική σελίδα του JSTOR 

2. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Find My Institution" 

3. Αναζήτηση για το ίδρυμα σας στο "Search by Institution Name" 

4. Το ίδρυμα θα πρέπει να εμφανίζεται με την επιλογή "Login" 

5. Κάντε κλικ στην επιλογή "Login" για να ανακατευθυνθείτε στο HEAL-Link Proxy, όπου μπορείτε να επιλέξετε 

το ίδρυμα σας και να συνδεθείτε. 

 

Έναλλακτικά, μπορείτε να ακολουθήσετε το παρακάτω URL πηγαίνοντας απευθείας στο βήμα 5 των οδηγιών:  

https://shibbolethsp.jstor.org/Shibboleth.sso/Login?entityID=https://aai.heal-link.gr/proxy/saml2/idp/

metadata.php&target=https://shibbolethsp.jstor.org/secure/shib?site=jstor&dest=%2Fηλεκτρονικών βιβλίων) 

Ενεργοποίηση δοκιμαστικής περιόδου χρήσης (trial) σε 6 συλλογές ηλεκτρονικών βιβλίων του Springer  

 

Ο Σύνδεσμος HEAL Link έχει ενεργοποιήσει για τα όλα τα μέλη του δοκιμαστική περίοδο χρήσης (trial) σε 6 επιπλέον 
συλλογές ηλεκτρονικών βιβλίων του εκδότη Springer . Η δοκιμαστική περίοδος πρόσβασης (trial) θα είναι ενεργή   
μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2018 και ο έλεγχος πρόσβασης, όπως και για τις υπόλοιπες πηγές του Συνδέσμου, γίνεται με 
αναγνώριση των ΙΡ διευθύνσεων, όπως έχουν δηλωθεί από το κάθε  Ιδρυμα. 

Συνοπτικά, η δοκιμαστική περίοδος πρόσβασης (trial) αφορά στις παρακάτω συλλογές: 

2018,  

History (© 2016-2018, 685 τίτλοι ηλεκτρονικών βιβλίων) 

Law and Criminology (© 2016-2018, 691 τίτλοι ηλεκτρονικών βιβλίων) 

Literature, Cultural and Media Studies (© 2016-2018, 1306 τίτλοι ηλεκτρονικών βιβλίων) 

Political Science and International Studies (© 2016-2018, 1335 τίτλοι ηλεκτρονικών βιβλίων) 

Religion and Philosophy (© 2016-2018, 834 τίτλοι ηλεκτρονικών βιβλίων) 

Social Sciences (© 2016-2018, 1744 τίτλοι ηλεκτρονικών βιβλίων)1744 τίτλοι ηλεκτρονικών βιβλίων) 

wwwlib.teiep.gr
https://www.facebook.com/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-%CE%A4%CE%95%CE%99-%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85-Main-Library-TEI-of-Epirus-1125856024099050/
https://www.facebook.com/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-%CE%A4%CE%95%CE%99-%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85-Main-Library-TEI-of-Epirus-1125856024099050/
https://www.facebook.com/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-%CE%A4%CE%95%CE%99-%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85-Main-LibraryC:/Users/theodora/Documents/My Digital Editions
https://www.jstor.org/
https://shibbolethsp.jstor.org/Shibboleth.sso/Login?entityID=https://aai.heal-link.gr/proxy/saml2/idp/metadata.php&target=https://shibbolethsp.jstor.org/secure/shib?site=jstor&dest=%2F
https://shibbolethsp.jstor.org/Shibboleth.sso/Login?entityID=https://aai.heal-link.gr/proxy/saml2/idp/metadata.php&target=https://shibbolethsp.jstor.org/secure/shib?site=jstor&dest=%2F
http://link.springer.com/search?package=41172&facet-end-year=2018&facet-start-year=2016
http://link.springer.com/search?package=41177&facet-end-year=2018&facet-start-year=2016
http://link.springer.com/search?package=41173&facet-end-year=2018&facet-start-year=2016
http://link.springer.com/search?package=41174&facet-end-year=2018&facet-start-year=2016
http://link.springer.com/search?package=41175&facet-end-year=2018&facet-start-year=2016
http://link.springer.com/search?package=41176&facet-end-year=2018&facet-start-year=2016

