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Σύνοψη έργου

• Έναρξη με απόφαση Συγκλήτου ΕΜΠ
(24/02/2006)

• Προσδιορισμός στόχων (λογισμικό, πολιτικές, 
μεταδεδομένα, κ.ά.)

• Υλοποίηση συστήματος ηλεκτρονικής
υποβολής

• Πιλοτική εφαρμογή αποθετηρίου (07/2007)
• Διεξήχθη – διεξάγεται αξιολόγηση (01/2008)
• Συμπεράσματα, διορθώσεις και νέοι στόχοι



Στόχοι

• Η αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής της
υπηρεσίας ιδρυματικού αποθετηρίου, 
εστιάζοντας κυρίως στη διαδικασία
ηλεκτρονικής υποβολής

• Η αποτίμηση της επάρκειάς της σε
τεχνολογικούς και ανθρώπινους πόρους

• Η βελτίωση και η επέκτασή της σε όλες τις
Σχολές του ΕΜΠ

• Η προαγωγή της ανοικτής πρόσβασης



Μεθοδολογία

• Έρευνα μέσω Διαδικτύου
– ερωτηματολόγιο με επτά ερωτήσεις και
προεπιλεγμένες τιμές της κλίμακας Likert

– στο σύνολο του πληθυσμού
• Προηγήθηκε μία εσωτερική αξιολόγηση
• Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα υποβολών από

01/07/2007 – 31/01/2008
• 78 ερωτηματολόγια από 128 χρήστες (61%) 



Το ερωτηματολόγιο



Διαδικασία υποβολής



Διαδικασία υποβολής



Διαδικασία υποβολής



Διαδικασία υποβολής



Το αποτέλεσμα της υποβολής



Στατιστική ανάλυση

• Τα δεδομένα επεξεργάστηκαν με το SPSS
• Οι πίνακες συχνοτήτων, οι συσχετίσεις και οι
έλεγχοι χ2 προέκυψαν από το SPSS

• Τα διαγράμματα και οι πίνακες
επεξεργάστηκαν στο MS Excel

• Τα σημαντικότερα στατιστικά αποτελέσματα
διατίθενται στο Διαδίκτυο, ως μέρος της
υπηρεσίας ιδρυματικού αποθετηρίου και
ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο



Στατιστικά online



Πολιτικές πρόσβασης

Πολιτικές πρόσβασης
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Αριθμός υποβολών ανά μήνα

Αριθμός υποβολών ανά μήνα
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Αξιολόγηση προσωπικού αποθετηρίου

Βαθμολόγηση προσωπικού αποθετηρίου
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Αξιολόγηση προσωπικού γραμματειών

Βαθμολόγηση προσωπικού γραμματειών
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Αξιολόγηση βοήθειας φόρμας

Βαθμολόγηση βοήθειας διαδικτυακής φόρμας
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Κύρια συμπεράσματα

• Οι νεότεροι ηλικιακά φοιτητές χρησιμοποιούν
περισσότερο το αποθετήριο

• Το είδος της εργασίας δείχνει να μην έχει
σχέση με την πολιτική πρόσβασης

• Το προσωπικό του αποθετηρίου πρέπει να
αυξηθεί

• Αυτόματος τρόπος εισαγωγής μεταδεδομένων
(batch) από το σύστημα στο αποθετήριο

• Εκπαίδευση προσωπικού και χρηστών



Μελλοντικά σχέδια

• Οι αδυναμίες της διαδικασίας που
εντοπίστηκαν θα διορθωθούν

• Εξετάζεται η δυνατότητα αναζήτησης στο
πλήρες κείμενο των εργασιών

• Σε εξέλιξη είναι και η ανάπτυξη του batch
• Νέα έρευνα αξιολόγησης του αποθετηρίου με
τη συμμετοχή όλων των Σχολών του ΕΜΠ

• Ανάπτυξη στρατηγικού πλάνου για τη
διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου



Το έργο συν-χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από
Εθνικούς πόρους – (ΕΠΕΑΕΚ II)

Λογότυπο

Υποστήριξη – πρόγραμμα



Ευχαριστίες

• Ευχαριστούμε θερμά όλους

• ...τέλος, ευχαριστούμε και εσάς για την
προσοχή σας...

Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης, Διονύσης Κόκκινος, 
Άγγελος Αναγνωστόπουλος, Σπήλιος Ζιδρόπουλος


	17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 24-26 Σεπτεμβρίου 2008
	Διάγραμμα παρουσίασης
	Σύνοψη έργου
	Στόχοι
	Μεθοδολογία
	Το ερωτηματολόγιο
	Διαδικασία υποβολής
	Διαδικασία υποβολής
	Διαδικασία υποβολής
	Διαδικασία υποβολής
	Το αποτέλεσμα της υποβολής
	Στατιστική ανάλυση
	Στατιστικά online
	Πολιτικές πρόσβασης
	Αριθμός υποβολών ανά μήνα
	Αξιολόγηση προσωπικού αποθετηρίου
	Αξιολόγηση προσωπικού γραμματειών
	Αξιολόγηση βοήθειας φόρμας
	Κύρια συμπεράσματα
	Μελλοντικά σχέδια
	Λογότυπο
	Ευχαριστίες

