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Περίληψη

i

Περίληψη
Οι βιβλιοθήκες σήμερα καλούνται να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους με

σκοπό να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του κοινού που εξυπηρετούν. Ο

Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρηστών μπορεί να βοηθήσει τις βιβλιοθήκες να κατανοήσουν

καλύτερα τους χρήστες τους, ώστε να τους παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες και

παροχές.

Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό να παρουσιάσει αναλυτικά την διαδικασία του

User Experience Design, από το στάδιο της έρευνας χρηστών έως τον σχεδιασμό και τη

βελτιστοποίηση των εκάστοτε Σημείων Αλληλεπίδρασης του χρήστη με τη βιβλιοθήκη.

Ακόμα, γίνεται παρουσίαση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Νταντί

στη Σκωτία και σχολιάζεται η εμπειρία των χρηστών σε αυτήν.

Τέλος, εκθέτονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εργασία αυτή και

στη συνέχεια γίνονται προτάσεις για περεταίρω μελέτη πάνω στο θέμα.

Λέξεις – κλειδιά
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Νταντί, βιβλιοθήκες, διαδικτυακή παρουσία,

εξυπηρέτηση, ευχρηστία, ιστοσελίδα βιβλιοθήκης, κτήριο βιβλιοθήκης, μέθοδοι

έρευνας χρηστών, πολιτικές, ρόλος των βιβλιοθηκών, Σημεία Αλληλεπίδρασης,

Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρηστών, υπηρεσίες βιβλιοθήκης
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Abstract
Libraries today are required to redefine their role in order to be able to meet the

needs of the public they serve. User Experience Design can help libraries understand

their users better, so that they can provide them better services and facilities.

This project aims to present the process of User Experience Design, from the

stage of user research to the optimization of each individual touchpoint. Furthermore,

the Main Library of the University of Dundee is presented and the experience of its users

is discussed.

Lastly, the conclusions of this project are presented and, in addition, some

suggestions are made for further study on the topic.

Keywords
Libraries, library building, library services, library website, online presence, policies, role

of the library, touchpoints, University of Dundee Library and Learning Centre, usability,

User Experience Design, user research methods, user service, UX design
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Εισαγωγή
Ο κλάδος της Βιβλιοθηκονομίας, και οι βιβλιοθήκες γενικότερα, βρίσκονται σε

μια κρίσιμη στιγμή της ιστορίας τους. Με την ανάπτυξη και ευρεία διάδοση της

τεχνολογίας και του Διαδικτύου, ο ρόλος των βιβλιοθηκών έχει πάψει να είναι απλά

αυτός του παρόχου πρόσβασης στην πληροφορία και τη γνώση. Μέσω του Διαδικτύου,

μπορεί κανείς να εντοπίσει πληροφορίες για οτιδήποτε, να κάνει έρευνα για θέματα

που τον ενδιαφέρουν, ή ακόμα και να εκπαιδευτεί. Για τον λόγο αυτό, η Βιβλιοθήκη

καλείται πλέον να προσφέρει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους χρήστες της και με

αυτό τον τρόπο να «δικαιολογήσει την ύπαρξή της». Σε πολλές περιπτώσεις, ωστόσο,

αυτό δεν συμβαίνει. Υπάρχουν αρκετές βιβλιοθήκες οι οποίες δεν αντιλαμβάνονται την

ανάγκη αυτή και συνεχίζουν να υφίστανται στις κοινότητές τους απλά ως χώροι που

περιέχουν βιβλία προς δανεισμό.

Ο Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρηστών (User Experience Design) αποτελεί μια λύση

στο πρόβλημα αυτό, καθώς εστιάζει στην κατανόηση του κοινού που εξυπηρετεί η

βιβλιοθήκη και στο πώς μπορεί αυτή να ανταποκριθεί ουσιαστικά στις ανάγκες των

χρηστών της. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του είναι η βελτίωση της συνολικής εμπειρίας

που έχει ο χρήστης κατά την αλληλεπίδρασή του με τη βιβλιοθήκη, είτε στο φυσικό είτε

στον διαδικτυακό της χώρο.

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει το θεωρητικό

πλαίσιο του Σχεδιασμού Εμπειρίας Χρηστών στις βιβλιοθήκες και στη συνέχεια να

αναδείξει την περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Νταντί στη Σκωτία.

Πιο συγκεκριμένα, ως στόχους έχει να βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει την

έννοια του User Experience Design, την χρησιμότητά του, καθώς επίσης και πώς μπορεί

να εφαρμοστεί στο περιβάλλον της βιβλιοθήκης. Επίσης, στοχεύει στην παρουσίαση

πρακτικών βημάτων και στοιχείων που πρέπει να ληφθούν υπόψη για κάθε Σημείο

Αλληλεπίδρασης των χρηστών με τη βιβλιοθήκη, από τον φυσικό και διαδικτυακό χώρο

της μέχρι τη συλλογή και τις υπηρεσίες της. Τελικός στόχος της εργασίας είναι να

παρουσιάσει την εμπειρία χρήστη στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Νταντί και
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να εξετάσει κατά πόσο αυτή εφαρμόζει τα στοιχεία του Σχεδιασμού Εμπειρίας

Χρηστών.

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζονται κάποιοι βασικοί ορισμοί, οι

οποίοι θα βοηθήσουν τον αναγνώστη να κατανοήσει καλύτερα την έννοια του

Σχεδιασμού Εμπειρίας Χρηστών και για ποιο λόγο είναι σημαντικός. Ακόμα, δίνεται

συγκεκριμένη έμφαση στο Σχεδιασμό Εμπειρίας Χρηστών στο περιβάλλον των

βιβλιοθηκών και παρουσιάζονται διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί να είναι

ωφέλιμος για αυτές. Τέλος, αναλύεται η διαδικασία του Σχεδιασμού, η οποία είναι

καλό να ακολουθείται κάθε φορά που η βιβλιοθήκη επιθυμεί να σχεδιάσει μια νέα

παροχή ή υπηρεσία για τους χρήστες της.

Ο επιτυχημένος Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρηστών βασίζεται στην κατανόηση του

κοινού στο οποίο απευθύνεται η βιβλιοθήκη. Για το λόγο αυτό, στο δεύτερο κεφάλαιο

γίνεται μια επισκόπηση διάφορων ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων έρευνας χρηστών

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους βιβλιοθηκονόμους.

Το τρίτο κεφάλαιο εστιάζει στα διάφορα στοιχεία του κτηρίου μιας βιβλιοθήκης

στα οποία θα πρέπει να δοθεί προσοχή, προκειμένου το περιβάλλον της να είναι

λειτουργικό, ευχάριστο και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών. Δίνονται

συμβουλές σχετικά με την ευελιξία του χώρου και των επίπλων, την είσοδο της

βιβλιοθήκης, την αποσυμφόρηση και γενικότερα την αισθητική του περιβάλλοντος της

βιβλιοθήκης, μεταξύ άλλων.

Στο τέταρτο κεφάλαιο δίνεται έμφαση στα σημεία εξυπηρέτησης των χρηστών

της βιβλιοθήκης. Σε αυτά περιλαμβάνονται το πληροφοριακό γραφείο και ο χώρος που

το περιβάλλει, αλλά και ο τρόπος, ο χρόνος και τα μέσα με τα οποία οι

βιβλιοθηκονόμοι προσφέρουν βοήθεια και εξυπηρετούν τους χρήστες τους.

Στο κεφάλαιο 5 εξετάζονται οι πολιτικές μιας βιβλιοθήκης και πώς αυτές

μπορούν να βελτιωθούν ώστε να διευκολύνουν τους βιβλιοθηκονόμους και να μην

αποτελούν τροχοπέδη για τους χρήστες. Ακόμα, σχολιάζονται ορισμένα στοιχεία τα
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οποία συντελούν στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση που λαμβάνουν οι χρήστες,

όπως είναι η φιλοσοφία υπηρεσιών, η επιλογή των κατάλληλων εργαζομένων για την

κάθε θέση, και η αξιολόγηση της ποιότητας της εξυπηρέτησης και των υπηρεσιών της

βιβλιοθήκης.

Το έκτο κεφάλαιο αναφέρεται στη σηματοδότηση που υπάρχει εντός του

κτηρίου της βιβλιοθήκης, δηλαδή στις επιγραφές, πινακίδες, αφίσες, κ.ά., τα οποία

βοηθούν τους χρήστες να εντοπίσουν τους χώρους ή τις παροχές της βιβλιοθήκης που

τους ενδιαφέρουν, και προτείνονται τρόποι ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική και

λειτουργική. Ακόμα, γίνεται αναφορά στο brand manual, το οποίο αποτελεί την βάση

για τη δημιουργία της ταυτότητας ενός οργανισμού, η οποία τον καταστεί ξεχωριστό.

Το κεφάλαιο 7 ασχολείται με την διαδικτυακή παρουσία μιας βιβλιοθήκης.

Παρέχονται προτάσεις σχετικά με την βελτιστοποίηση του ιστοτόπου της βιβλιοθήκης

και του περιεχομένου που αυτό περιλαμβάνει, καθώς επίσης και για τη χρήση των

μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media).

Στο όγδοο κεφάλαιο δίνεται έμφαση στην βελτίωση της ευχρηστίας, δηλαδή

στους τρόπους με τους οποίους η βιβλιοθήκη μπορεί να προσφέρει λειτουργικές και

αποτελεσματικές παροχές και εξοπλισμό στους χρήστες της και να τους διευκολύνει να

επιτύχουν τους στόχους τους.

Στο κεφάλαιο 9, γίνεται μια εκτενής παρουσίαση της Βιβλιοθήκης του

Πανεπιστημίου του Νταντί στη Σκωτία και αναλύονται τα διάφορα Σημεία

Αλληλεπίδρασής της, όπως αυτά σχολιάστηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια. Γίνεται

επίσης μια προσπάθεια να παρουσίασης και αξιολόγησης της εμπειρίας των χρηστών

της συγκεκριμένης βιβλιοθήκης.

Τέλος, στο κεφάλαιο 10 παρατίθενται ορισμένα συμπεράσματα που προέκυψαν

από αυτή τη μελέτη και γίνονται μερικές προτάσεις για τη βελτίωση της εμπειρίας των

χρηστών στις σημερινές βιβλιοθήκες.
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Μεθοδολογία έρευνας
Η πτυχιακή εργασία αυτή διεκπεραιώθηκε κατά την διάρκεια της πρακτικής

άσκησης της γράφουσας στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Νταντί, μέσω του

προγράμματος Erasmus+, την περίοδο 9 Οκτωβρίου 2017 έως 9 Απριλίου 2018. Κατά

την παραμονή μου στο Νταντί, είχα πρόσβαση στη συλλογή της βιβλιοθήκης όπου

εντόπισα σημαντικό αριθμό βιβλίων και επιστημονικών άρθρων σχετικών με το θέμα

που πραγματεύεται η εργασία. 

Οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν για την εύρεση σχετικού υλικού και

βιβλιογραφίας ήταν οι ακόλουθες, συχνά σε συνδυασμό (AND) με τον όρο library,

libraries ή librar*:

 User experience design

 Customer centered design

 Customer focused design

 Customer driven design 

 User centered design

 User focused design

 User driven design

 Customer service

 Service provision

 User research methods

 Ethnographic research methods

Δεν κατάφερα να εντοπίσω ελληνική βιβλιογραφία πάνω στο θέμα. Εικάζω πως

ο λόγος που συνέβη αυτό είναι επειδή το user experience design δεν έχει μελετηθεί

εκτενώς στην Ελλάδα, καθώς επίσης και επειδή δεν κατάφερα να εντοπίσω την σχετική

ελληνική ορολογία. Κατ’ επέκταση, όλη η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε στη

συγκεκριμένη εργασία είναι στα αγγλικά.
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Οι παραπομπές εντός κειμένου καθώς και η συνολική βιβλιογραφία στο τέλος

της εργασίας συντάχθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο APA (6η έκδοση) και με τη χρήση

του προγράμματος διαχείρισης βιβλιογραφίας Zotero.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής μου είχα την ευκαιρία να παρατηρήσω τον

τρόπο λειτουργίας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Νταντί και πώς

εφαρμόζεται το User Experience Design σε αυτήν. Επίσης, συνεργάστηκα με

βιβλιοθηκονόμους που ασχολούνται με τον Σχεδιασμό Εμπειρίας Χρηστών και

συμμετείχα σε ορισμένες σχετικές δράσεις εντός της βιβλιοθήκης. Ακόμα, μου δόθηκε

η ευκαιρία να επισκεφθώ και άλλες βιβλιοθήκες σε γειτονικές πόλεις, να δω τον τρόπο

λειτουργίας τους και, ως ένα βαθμό, να τις συγκρίνω με την βιβλιοθήκη του

πανεπιστημίου του Νταντί. Κατά συνέπεια, τα περιεχόμενα του κεφαλαίου 9

βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε προσωπική συλλογή στοιχείων και παρατήρηση.

1. Τι είναι ο σχεδιασμός Εμπειρίας Χρηστών (User
Experience Design)

Η Εμπειρία Χρήστη ορίζεται ως «το σύνολο των αντιλήψεων και των

αντιδράσεων ενός ατόμου όταν χρησιμοποιεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία». Θα

μπορούσε να ειπωθεί ότι η Εμπειρία Χρήστη σχετίζεται με τα συναισθήματα που

προκαλεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία στο χρήστη (Kraft, 2012).

Η Εμπειρία Χρήστη αποτελείται από πολλά Σημεία Αλληλεπίδρασης

(touchpoints), δηλαδή πιθανά στοιχεία με τα οποία ο χρήστης έρχεται σε επαφή, τα

οποία επηρεάζουν την ολική του εμπειρία με το προϊόν ή υπηρεσία (Schmidt & Etches,

2014). Παραδείγματα σημείων αλληλεπίδρασης σε μια βιβλιοθήκη είναι το ίδιο το

κτήριο και τα έπιπλα που βρίσκονται σε αυτό, η ιστοσελίδα, η σηματοδότηση του

χώρου, οι συλλογές της βιβλιοθήκης, το προσωπικό, κ.α.

Το User Experience Design βασίζεται στην κατανόηση του κοινού στο οποίο

απευθύνεται μια υπηρεσία ή ένα προϊόν, έτσι ώστε αυτό να αναπτυχθεί ή να βελτιωθεί

με τέτοιο τρόπο που να καλύπτει τις ανάγκες και επιθυμίες του κοινού αυτού. Με άλλα
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λόγια, βασίζεται στην αντίληψη της Εμπειρίας Χρηστών και στοχεύει στη διαχείριση

των σημείων αλληλεπίδρασης με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε αυτά να προσφέρουν μια

θετική συνολική εμπειρία στο χρήστη.

Ο Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρήστη δεν είναι μια μεμονωμένη διαδικασία, αλλά

αντίθετα αποτελεί μια συνεχόμενη προσπάθεια που περιλαμβάνει συνεχείς δοκιμές.

1.1. Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρηστών και Βιβλιοθήκες
Πριν από μερικές δεκαετίες, οι βιβλιοθήκες αποτελούσαν την κύρια πηγή

αξιόπιστης πληροφόρησης. Ήταν το πρώτο σημείο που απευθυνόταν κάποιος όταν

αναζητούσε πληροφορίες για κάποιο θέμα που τον απασχολούσε, είτε αυτό ήταν για

επιμορφωτικούς είτε για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Κύριος στόχος τους ήταν να

διαθέτουν γνώση, συνήθως με τη μορφή βιβλίων και αργότερα άλλου υλικού, στους

χρήστες τους. Στη συνέχεια όμως εμφανίστηκε το Διαδίκτυο, το οποίο προσέφερε ένα

νέο μέσο επικοινωνίας και διάδοσης της γνώσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι

βιβλιοθήκες να «χάσουν την πρωτοκαθεδρία τους» ως η καθιερωμένη πηγή

πληροφόρησης, καθώς το Διαδίκτυο προσφέρει εύκολη και συχνά άμεση πρόσβαση

στην πληροφορία που χρειάζεται κανείς. Πλέον, οι μηχανές αναζήτησης έχουν εξελιχθεί

σε τέτοιο βαθμό που είναι σε θέση να παρέχουν απευθείας απαντήσεις σε απλά

ερωτήματα.

Για τον λόγο αυτό οι βιβλιοθήκες δεν θα πρέπει πλέον να επαναπαύονται και να

συνεχίζουν να λειτουργούν απλά ως πάροχοι πληροφοριών. Οφείλουν να αναζητούν

αδιάκοπα βελτίωση και να ανταποκρίνονται στις συνεχείς αλλαγές και εξελίξεις,

προκειμένου να παραμείνουν χρήσιμες στις κοινότητές τους.  Το User Experience

Design μπορεί να συμβάλλει στην δημιουργία νέων υπηρεσιών και επαναπροσδιορισμό

των λειτουργιών των βιβλιοθηκών, οι οποίες θα βασίζονται στην κατανόηση του κοινού

που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. Σκοπός είναι η ανταπόκριση της βιβλιοθήκης στις

ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών της με σκοπό την βελτίωση της ολικής εμπειρίας

τους.
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Ο Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρηστών είναι μια αδιάκοπη διαδικασία η οποία θα

πρέπει να εφαρμόζεται συνεχώς και σε όλα τα σημεία αλληλεπίδρασης (touchpoints)

της βιβλιοθήκης. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να υποτιμάται η σημασία της πρώτης

εντύπωσης, καθώς πολύ συχνά οι άνθρωποι καταλήγουν σε ορισμένα συμπεράσματα,

είτε πρόκειται για άλλα άτομα ή για αντικείμενα, με βάση την πρώτη εντύπωση που

αποκόμισαν. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό η πρώτη εντύπωση που

προσφέρουν οι βιβλιοθήκες στους χρήστες τους να είναι θετική. Μια θετική πρώτη

εντύπωση λειτουργεί ως «βιτρίνα» της βιβλιοθήκης και προϊδεάζει θετικά τον χρήστη

για τη συνολική εμπειρία που μπορεί να περιμένει από αυτήν. Αντιθέτως, μια αρνητική

πρώτη εντύπωση μπορεί να είναι καταστροφική, καθώς ο χρήστης μπορεί να μην

χρησιμοποιήσει ξανά τη βιβλιοθήκη εξαιτίας της. Σύμφωνα με τον Kraft (2012), μια

αρνητική πρώτη εντύπωση χρειάζεται τουλάχιστον δέκα άλλες θετικές εμπειρίες ώστε η

ολική εμπειρία του χρήστη να μεταβληθεί σε θετική.

Αν και η πρώτη εντύπωση είναι ιδιαίτερα σημαντική, όπως προαναφέρθηκε, ο

Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρηστών είναι μια συνεχής διαδικασία. Ο λόγος που ένας

χρήστης συνεχίζει να χρησιμοποιεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία είναι επειδή

απολαμβάνει και βρίσκει θετική την εμπειρία του με το εν λόγω προϊόν ή υπηρεσία σε

συνεχή βάση. Για τον λόγο αυτό η βιβλιοθήκη θα πρέπει να στοχεύει τόσο στην

μακροχρόνια ικανοποίηση των χρηστών όσο και στην πρώτη εντύπωση που προξενεί σε

αυτούς. Εάν οι χρήστες της βιβλιοθήκης παραμένουν συνεχώς ικανοποιημένοι από τη

βιβλιοθήκη, τότε θα συνεχίσουν να την επισκέπτονται.

1.2. Η διαδικασία του Σχεδιασμού
Οι βιβλιοθηκονόμοι είναι σχεδιαστές (designers), συχνά χωρίς να το

αντιλαμβάνονται (Appleton, 2016). Κάθε φορά που παίρνουν μια απόφαση για το πώς

λειτουργεί ή παρουσιάζεται κάτι στη βιβλιοθήκη τους, παίρνουν μια σχεδιαστική

απόφαση. Κάθε τι που σχεδιάζουν θα πρέπει να έχει έναν ορισμένο σκοπό, τίποτα δεν

πρέπει να γίνεται στην τύχη.
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Για να είναι επιτυχημένο το αποτέλεσμα του design ενός στοιχείου στη

βιβλιοθήκη, θα πρέπει να ακολουθηθεί μια ορισμένη διαδικασία. Η διαδικασία του

Σχεδιασμού αποτελείται από τα παρακάτω βήματα:

1. Παρατήρηση. Η παρατήρηση συντελεί στην καλύτερη κατανόηση του

προβλήματος. Πριν οποιαδήποτε άλλη σχεδιαστική ενέργεια, θα πρέπει πρώτα

να εντοπιστεί και να οριστεί το πρόβλημα ή η ανάγκη που πρόκειται να

καλυφθεί. Μέσω της παρατήρησης, συλλέγεται και αναλύεται επαρκής αριθμός

πληροφοριών με σκοπό να εντοπιστούν και να γίνουν κατανοητά τα

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες κατά την διεπαφή τους με τη

βιβλιοθήκη, καθώς και τα σημεία αλληλεπίδρασης (touchpoints) που

επιδέχονται βελτίωση. Υπάρχουν διάφορες ερευνητικές μέθοδοι που

χρησιμοποιούνται στο Σχεδιασμό Εμπειρίας Χρηστών, οι οποίες θα αναλυθούν

σε επόμενο κεφάλαιο.

2. Πρωτότυπα. Τα πρωτότυπα αποτελούν τις πρώτες ιδέες για την επίλυση του

προβλήματος. Μια καλή προσέγγιση είναι η κατάτμηση του εξεταζόμενου

θέματος σε επιμέρους μικρότερα τμήματα και στη συνέχεια η προσπάθεια

αντιμετώπισης των προβληματικών σημείων του καθενός. Μια συνάντηση

καταιγισμού ιδεών (brainstorming) μεταξύ του προσωπικού που σχετίζεται με

την εμπειρία των χρηστών στη βιβλιοθήκη μπορεί να είναι σημαντικά

ευεργετική (‘UX Foundations’, χ.χ.).

3. Δοκιμή. Στο σημείο αυτό τα πρωτότυπα παρουσιάζονται στους χρήστες (συχνά

σε ένα δείγμα αυτών) και εφαρμόζονται σε μικρή κλίμακα. Σκοπός σε αυτό το

στάδιο είναι η συλλογή περεταίρω πληροφοριών σχετικά με το ποσοστό

επιτυχίας των πρωτοτύπων. Η αποτυχία ή ένα χαμηλό ποσοστό επιτυχίας κατά

τη δοκιμαστική περίοδο δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως κάτι αρνητικό, αλλά

αντίθετα ως μια ευκαιρία για βελτίωση και ανατροφοδότηση κριτικής

(feedback). Είναι προτιμότερο μια ιδέα να αποτύχει στο επίπεδο των

πρωτοτύπων και της δοκιμής, παρά αφού έχει γίνει ολική εφαρμογή της. 
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4. Εφαρμογή. Αφού αποκομιθούν όλες οι δυνατές πληροφορίες από τα

πρωτότυπα, έρχεται η στιγμή οι καλύτερες ιδέες να μπουν σε εφαρμογή με

σκοπό να λυθεί το πρόβλημα ή να καλυφθεί η ανάγκη που έχει εντοπιστεί. Η

διαδικασία αυτή συχνά απαιτεί αρκετό σχεδιασμό και μπορεί να είναι

πολύπλοκη. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο όλο το προσωπικό που

σχετίζεται με το εγχείρημα να παραμένει ενημερωμένο καθ’ όλη τη διάρκεια και

να υπάρχει επαρκής επικοινωνία μεταξύ μεμονωμένων ατόμων και

εμπλεκόμενων τμημάτων.

2. Μέθοδοι έρευνας χρηστών
Όπως προαναφέρθηκε, ο Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρηστών βασίζεται στην

κατανόηση του κοινού στο οποίο απευθύνεται η βιβλιοθήκη, με σκοπό η τελευταία να

παρέχει υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και επιθυμίες του κοινού

αυτού. Για να επιτευχθεί η κατανόηση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποικίλες

μέθοδοι, οι οποίες εξετάζονται παρακάτω. Οι μέθοδοι έρευνας χρηστών που

χρησιμοποιούνται στο User Experience Design είναι ένας συνδυασμός ποσοτικών και

ποιοτικών μεθόδων, με μεγαλύτερη βαρύτητα να δίνεται στις δεύτερες.

Ακόμα, χρησιμοποιούνται και εθνογραφικές μέθοδοι έρευνας, μέθοδοι δηλαδή

που εστιάζουν στην εξέταση και εξερεύνηση μιας ομάδας ανθρώπων και των

χαρακτηριστικών που την διέπουν. Γενικότερα, οι εθνογραφικές μέθοδοι έρευνας

εστιάζουν στην λεπτομερή παρατήρηση και εις βάθος κατανόηση της ομάδας που

εξετάζεται (Schensul, Schensul, & LeCompte, 2013).

2.1. Έρευνες (Surveys)
Οι έρευνες αποτελούν ένα ωφέλιμο εργαλείο για την εξέταση των πεποιθήσεων

και των απόψεων των χρηστών για τα σημεία αλληλεπίδρασης (touchpoints). Είναι

εργαλεία ποσοτικής έρευνας και αποτελούνται από μια σειρά ερωτήσεων, συχνά

κλειστού τύπου (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής). «Μια έρευνα (survey) είναι ένα

σύνολο ερωτήσεων που επιτρέπει σε ένα μεγάλο αριθμό ατόμων να περιγράψουν τον
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εαυτό τους, τα ενδιαφέροντά τους και τις προτιμήσεις τους με ένα δομημένο τρόπο»

(Goodman, Kuniavsky, & Moed, 2012). Χρησιμοποιούνται για την εξεύρεση μοτίβων

στις προτιμήσεις και απόψεις των ερωτώμενων, καθώς επίσης και για τον εντοπισμό

χαρακτηριστικών που ορίζουν τις διάφορες κατηγορίες χρηστών.

Θα πρέπει, ωστόσο, να δίνεται προσοχή κατά το σχεδιασμό της έρευνας, ώστε

να μην ερωτηθούν τα λάθος άτομα λάθος ερωτήσεις. Σε μια τέτοια περίπτωση, μπορεί

τα αποτελέσματα να είναι ανακριβή ή, χειρότερα, παραπλανητικά. Για το λόγο αυτό, η

σύνταξη των ερωτήσεων είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να είναι ακριβής και

εύκολα κατανοητή, χωρίς ωστόσο να παραπέμπει τον ερωτώμενο προς μια

συγκεκριμένη απάντηση.

2.2. Ομάδες εστίασης (Focus groups)
Οι ομάδες εστίασης (focus groups) αποτελούν ομαδικές συζητήσεις κατά τις

οποίες ο συντονιστής καθοδηγεί τους συμμετέχοντες μέσω ερωτήσεων πάνω σε ένα

συγκεκριμένο θέμα. Σκοπός είναι η ανακάλυψη των απόψεων και των ιδεών των

συμμετεχόντων σχετικά με το θέμα που εξετάζεται (Unger & Chandler, 2012). Οι

ομάδες εστίασης διευκολύνουν την άμεση συμμετοχή των χρηστών στην βελτίωση της

βιβλιοθήκης, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν ένα καλό μέσο ανατροφοδότησης κριτικής

(feedback). Ακόμα, μπορούν να αποκαλύψουν τις προτιμήσεις και προτεραιότητες των

χρηστών και για ποιο λόγο συγκεκριμένα πράγματα είναι σημαντικά για αυτούς. Με

άλλα λόγια, μπορούν να φανερώσουν τι και πώς σκέφτονται οι χρήστες της

βιβλιοθήκης, μια πολύ σημαντική πληροφορία για την καλύτερη κατανόηση του κοινού

που αυτή εξυπηρετεί. Συχνά οι ομάδες εστίασης χρησιμοποιούνται στα αρχικά στάδια

της σχεδιαστικής διαδικασίας, με σκοπό να βοηθήσουν τη σχεδιαστική ομάδα να

κατανοήσει το κοινό στο οποίο απευθύνεται και να θέσουν τα θεμέλια για το νέο

προϊόν ή υπηρεσία.

Για την καλύτερη διεξαγωγή του focus group, είναι προτιμότερο ο αριθμός των

συμμετεχόντων να είναι μικρός, ώστε ο συντονιστής να μην δυσκολεύεται στην

καθοδήγηση της συζήτησης, και οι ερωτήσεις να είναι στοχευμένες, ώστε η συζήτηση
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να μην παρεκκλίνει και να αποκομίζονται πληροφορίες που ενδιαφέρουν τη

βιβλιοθήκη (Morgan, 1997). Ο τρόπος με τον οποίο θα αναλυθούν στη συνέχεια τα

αποτελέσματα των ομάδων εστίασης αποτελεί κρίσιμο σημείο, καθώς θα πρέπει να

λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες που οδηγούν σε μια άποψη ή μια προτίμηση

που υπερτερεί. Συχνά προβλήματα κατά τη διεξαγωγή μιας ομάδας εστίασης

αποτελούν η έλλειψη ομαδικότητας και συμμετοχής, καθώς επίσης και η ύπαρξη

ατόμων που μονοπωλούν τη συζήτηση.

2.3. Συνεντεύξεις (User interviews)
Οι συνεντεύξεις είναι δομημένες συζητήσεις με τον συμμετέχοντα, ο οποίος

ανήκει σε κάποια από τις κατηγορίες χρηστών της βιβλιοθήκης, και αποτελούνται από

ερωτήσεις και προτροπές με σκοπό την καθοδήγηση του διαλόγου. Μοιάζουν αρκετά

με τα focus groups, ωστόσο βασική διαφορά είναι ότι απαρτίζονται μόνο από δύο

άτομα, τον ερευνητή που παίρνει τη συνέντευξη και τον συνεντευξιαζόμενο. Μέσω της

συνέντευξης, μπορούν να εξαχθούν πληροφορίες τόσο για τις προτιμήσεις και απόψεις

των χρηστών, όσο και για τη συμπεριφορά τους και τον τρόπο με τον οποίο

χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που τους παρέχονται. Η συνέντευξη που γίνεται στα

πλαίσια της έρευνας χρηστών διαφέρει από αυτήν που θα έπαιρνε ένας

δημοσιογράφος ή ένας εργοδότης, καθώς είναι πιο τυποποιημένη και, παρόλο που ο

ερευνητής καθοδηγεί την συνέντευξη, αυτό γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην

επηρεάζονται οι απόψεις και οι απαντήσεις του συνεντευξιαζόμενου.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η συνέντευξη ξεκινά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο

και όσο προχωράει, εστιάζει σε πιο συγκεκριμένα θέματα. Στη συνέχεια εξετάζει την

γενική όψη του θέματος και ολοκληρώνεται με μια ανακεφαλαίωση (Goodman κ.ά.,

2012).

2.4. Παρατήρηση (Observation)
Κατά την παρατήρηση, ο ερευνητής παρακολουθεί τους χρήστες να

αλληλεπιδρούν και να λειτουργούν στο περιβάλλον τους. Ο πιο αποτελεσματικός

τρόπος κατανόησης των αναγκών των χρηστών είναι η παρατήρηση της συμπεριφοράς
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τους και του τρόπου που χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη. Η παρατήρηση μπορεί να

θεωρηθεί κάτι απλό, ωστόσο απαιτεί ενεργό συμμετοχή από την πλευρά του ερευνητή,

ο οποίος θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένος και να αφιερώσει τον απαραίτητο χρόνο,

τόσο για την παρατήρηση όσο και για την επεξεργασία των δεδομένων που θα

συλλεχθούν. Η περιστασιακή παρατήρηση των χρηστών κατά την διάρκεια της μέρας,

δοθείσης ευκαιρίας εν μέσω άλλων εργασιών, δεν είναι ικανοποιητική.

Η παρατήρηση μπορεί να είναι είτε ενεργητική είτε παθητική. Κατά την

ενεργητική παρατήρηση, ο χρήστης αναλαμβάνει το ρόλο του «δασκάλου» και ο

ερευνητής αυτόν του «μαθητή», δηλαδή ο χρήστης εκτελεί τις διαδικασίες που του

ζητούνται και επεξηγεί τον τρόπο σκέψης του στον ερευνητή καθ’ όλη τη διάρκεια. Η

ενεργητική παρατήρηση προσφέρει περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο

που ο χρήστης εκτελεί τις διαδικασίες και τον τρόπο σκέψης του, αλλά λόγω της

ανάγκης να επεξηγεί τα βήματα που ακολουθεί, δεν είναι πλήρως αυθόρμητος και

μπορεί να μην παρουσιάζει επακριβώς τον τρόπο που θα λειτουργούσε αν ήταν μόνος.

Κατά την παθητική παρατήρηση, ο χρήστης ενθαρρύνεται να ενεργήσει σαν ο

ερευνητής να μην ήταν παρών. Σκοπός του ερευνητή σε αυτή την περίπτωση είναι να

παρατηρήσει την όσο το δυνατόν πιο φυσική συμπεριφορά του χρήστη. Κατά την

παθητική παρατήρηση δεν συλλέγεται τόσο λεπτομερής πληροφόρηση όσο στην

ενεργητική, ωστόσο αυτό μπορεί να συμπληρωθεί με μια συνέντευξη που μπορεί να

ακολουθήσει μετά την παρατήρηση, κατά την οποία ο ερευνητής μπορεί να ρωτήσει

τον χρήστη για τα κίνητρά του και τον τρόπο σκέψης του (Unger & Chandler, 2012).

2.5. Χαρτογράφηση «ταξιδιών» (Journey mapping)
Οι χάρτες «ταξιδιών» (journey maps) παρουσιάζουν τις κινήσεις που κάνουν οι

χρήστες και τις διαδικασίες που ακολουθούν, με σκοπό να φέρουν εις πέρας μια

εργασία κατά τη χρήση μιας υπηρεσίας. Συχνά είναι γραφικές αναπαραστάσεις των

πράξεων των χρηστών, της διάδρασής τους με τα σημεία αλληλεπίδρασης

(touchpoints) και τους χώρους της βιβλιοθήκης. Σκοπός της χαρτογράφησης των

«ταξιδιών» των χρηστών είναι να βοηθήσει τον ερευνητή να κατανοήσει τη σχέση
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αυτών με τα σημεία αλληλεπίδρασης της βιβλιοθήκης, καθώς επίσης και πώς εκτελούν

ορισμένες διαδικασίες, για παράδειγμα να κάνουν κράτηση ενός βιβλίου. Μέσω της

χαρτογράφησης «ταξιδιών», ο ερευνητής μπορεί να δει ποια ακριβώς είναι τα σημεία

αλληλεπίδρασης με τα οποία έρχεται σε επαφή ο χρήστης όταν εκτελεί μια διαδικασία

και στη συνέχεια να εξετάσει και να απομονώσει τα πιθανά προβληματικά σημεία, με

σκοπό αυτά να βελτιωθούν.

Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο ο βιβλιοθηκονόμος να έχει σχεδιάσει μια

υπηρεσία ή μια διαδικασία και να περιμένει οι χρήστες της βιβλιοθήκης του να την

αξιοποιήσουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ωστόσο, είναι πιθανό κατά την

χαρτογράφηση «ταξιδιών» να γίνει αντιληπτό ότι οι χρήστες εκτελούν την διαδικασία

με έναν διαφορετικό τρόπο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε επανεξέταση και πιθανό

επανασχεδιασμό της συγκεκριμένης διαδικασίας. Για παράδειγμα, μπορεί οι χρήστες

να παραλαμβάνουν τα βιβλία τα οποία έχουν κάνει κράτηση από το ράφι των

κρατήσεων, χωρίς στη συνέχεια να τα «δανείζονται» χρησιμοποιώντας το αυτόματο

σύστημα δανεισμού.
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Εικόνα 1: Παράδειγμα journey map
[Πηγή: http://blog.uxeria.com/en/10-most-interesting-examples-of-customer-journey-maps/]

2.6. Δοκιμές ευχρηστίας (Usability testing)
Οι δοκιμές ευχρηστίας σχετίζονται με την παρατήρηση (observation), καθώς στις

περισσότερες περιπτώσεις κατά την δοκιμή ευχρηστίας, ο ερευνητής παρατηρεί τον

χρήστη στην προσπάθειά του να φέρει εις πέρας τυπικές διαδικασίες. Η βασική

διαφορά των δύο μεθόδων έγκειται στο ότι κατά την δοκιμή ευχρηστίας, ο ερευνητής

καθοδηγεί τον χρήστη και του ζητά να εκτελέσει συγκεκριμένα καθήκοντα τα οποία

εξετάζονται (Schmidt & Etches, 2014). To usability testing χρησιμοποιείται κυρίως σε

εικονικά περιβάλλοντα (δοκιμές της χρηστικότητας μιας ιστοσελίδας ή μιας

διαδικτυακής υπηρεσίας), ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στον υλικό κόσμο. Οι

δοκιμές ευχρηστίας χρησιμοποιούνται συνήθως για ένα προϊόν ή υπηρεσία που έχει

ήδη σχεδιαστεί, ή βρίσκεται τουλάχιστον στο στάδιο του πρωτοτύπου, με σκοπό την

βελτίωσή του.
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Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία σε μια δοκιμή ευχρηστίας, στο οποίο ο

ερευνητής θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα, είναι η επιλογή των ατόμων που θα

δοκιμάσουν και θα αξιολογήσουν το προϊόν ή την υπηρεσία. Συχνά γίνεται προσπάθεια

προσέγγισης ανθρώπων που αποτελούν τμήμα του κοινού στο οποίο στοχεύει το

προϊόν ή η υπηρεσία, αλλά αυτό το κριτήριο από μόνο του είναι πολύ ευρύ. Θα πρέπει

να οριστούν κι άλλα κριτήρια ώστε, εν τέλει, να συμμετάσχουν στην δοκιμή ευχρηστίας

άτομα από την πιο αντιπροσωπευτική ομάδα του στοχευμένου κοινού, τα οποία θα

προσφέρουν ουσιαστική κριτική και σχολιασμό. Η πιο χρήσιμη ανατροφοδότηση

προέρχεται από ανθρώπους που θα χρειαστούν στο κοντινό μέλλον το προϊόν ή την

υπηρεσία που εξετάζεται, ή άτομα που χρησιμοποίησαν πρόσφατα την εναλλακτική

πρόταση ενός άλλου φορέα ή μιας άλλης εταιρείας. Αυτοί οι άνθρωποι ενδιαφέρονται

περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα και δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στο πόσο

καλά λειτουργεί και πόσο εύχρηστο είναι το προϊόν ή υπηρεσία που εξετάζεται. Για να

θεωρηθεί ικανοποιητική μια δοκιμή ευχρηστίας, θα πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτήν

τουλάχιστον πέντε άτομα, τα οποία θα είναι προσεκτικά επιλεγμένα και

αντιπροσωπευτικά του target audience (Goodman κ.ά., 2012).

Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο μιας δοκιμής ευχρηστίας που θα πρέπει να

μελετήσει και να ορίσει ο ερευνητής είναι ποια χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της

υπηρεσίας θα εξεταστούν. Τα στοιχεία που θα επιλεγούν δεν είναι σωστό να ελεγχθούν

μόνα τους, χωρίς να αναλυθούν σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία που είναι άμεσα

συνδεδεμένα με αυτά. Για παράδειγμα, δεν θα ήταν καλή πρακτική να εξεταστεί μόνο

το κουμπί που οδηγεί στην αρχική σελίδα ενός ιστοτόπου, το οποίο επανασχεδιάστηκε

πρόσφατα. Το σωστό θα ήταν να εξεταστεί ολόκληρη η μπάρα πλοήγησης, καθώς

υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των δύο. Είναι χρήσιμο ο ερευνητής να ορίσει ορισμένες

κατηγορίες, και στη συνέχεια να εντοπίσει χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της

υπηρεσίας, τα οποία εμπίπτουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες και επιθυμεί να

εξετάσει. (Goodman κ.ά., 2012) Παραδείγματα κατηγοριών μπορεί να είναι τα

ακόλουθα:

 Στοιχεία ή διαδικασίες που χρησιμοποιούνται συχνά (critical tasks)
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 Νέα στοιχεία

 Προβληματικά χαρακτηριστικά (με σκοπό την εις βάθος εξέταση του

προβλήματος και στη συνέχεια τη λύση του)

 Στοιχεία που είναι σημαντικά για τους χρήστες.

2.7. Πολιτισμική διερεύνηση (Cultural probes)
Η πολιτισμική διερεύνηση αποτελεί μια χρήσιμη και ενδιαφέρουσα μέθοδο

έρευνας χρηστών. Κατά την πολιτισμική διερεύνηση, οι συμμετέχοντες στην έρευνα

καλούνται να καταγράψουν πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με τη ζωή τους και την

αλληλεπίδρασή τους με το προϊόν ή υπηρεσία που εξετάζεται, στην προκειμένη

περίπτωση, την βιβλιοθήκη. Είναι μια μέθοδος αυτοκαταγραφής και τα μέσα

καταγραφής ποικίλλουν, από το απλό ημερολόγιο μέχρι κάμερες ή καρτ ποστάλ (Khoo,

Rozaklis, & Hall, 2012). Η πολιτισμική διερεύνηση αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο,

καθώς δίνει στον ερευνητή την δυνατότητα να συλλέξει αρκετά μεγάλο αριθμό

δεδομένων, τα οποία συχνά είναι ιδιαίτερα λεπτομερή, και δεν απαιτούν μεγάλο κόπο

από τη μεριά του. Τα cultural probes δεν δίνουν τόσο μεγάλη έμφαση στην ακριβή

καταγραφή, όσο στην πιο ελεύθερη έκφραση των συμμετεχόντων, με σκοπό να

παρακινήσουν ένα είδος εποικοδομητικής «συζήτησης» με τον ερευνητή και να

προσφέρουν έμπνευση.

2.8. Ταξινόμηση καρτών (Card sorts)
Η ταξινόμηση καρτών είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται όταν ο ερευνητής

θέλει να εντοπίσει την σημαντικότητα ή την προτεραιότητα ορισμένων στοιχείων για

τους ερωτώμενους. Επίσης χρησιμοποιείται ως ένα εργαλείο που δίνει την δυνατότητα

στους χρήστες να ονομάσουν και να ομαδοποιήσουν τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος

ή μιας εφαρμογής. Είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον σε

διαδικτυακές και ηλεκτρονικές εφαρμογές, για τον σχεδιασμό περιβαλλόντων

διεπαφής (interfaces). Γενικότερα, αποτελεί ένα καλό εργαλείο όταν ο σχεδιαστής

χρειάζεται ανατροφοδότηση και πληροφόρηση για την οργάνωση περιεχομένου. Ο

ερευνητής δίνει στους χρήστες ένα μη οργανωμένο σύνολο στοιχείων και αυτοί στη
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συνέχεια καλούνται να τα κατηγοριοποιήσουν με τρόπο που θεωρούν λογικό και στη

συνέχεια να ονομάσουν τις κατηγορίες που δημιούργησαν. Για παράδειγμα, κατά την

διαδικασία του σχεδιασμού του ιστοτόπου μιας βιβλιοθήκης, ο σχεδιαστής μπορεί να

δώσει στους συμμετέχοντες κάρτες με τις ονομασίες όλων των σελίδων του ιστοτόπου

και να τους ζητήσει να τις κατηγοριοποιήσουν και να ονομάσουν τις κατηγορίες που

έχουν φτιάξει. Στο συγκεκριμένο σενάριο, η δραστηριότητα αυτή μπορεί να βοηθήσει

πολύ κατά τον σχεδιασμό της μπάρας πλοήγησης του ιστοτόπου.

Αν και η συγκεκριμένη μέθοδος λέγεται «ταξινόμηση καρτών», τα στοιχεία που

εξετάζονται δεν είναι απαραίτητο να είναι γραμμένα σε κάρτες. Η ταξινόμηση μπορεί

να γίνει και με άλλους τρόπους, για παράδειγμα με μια λίστα σε μια online φόρμα.

Επίσης, η δραστηριότητα μπορεί να γίνει ατομικά, ή σε ένα γκρουπ ατόμων. Στην

δεύτερη περίπτωση δίνεται η ευκαιρία στον ερευνητή να παρατηρήσει τον τρόπο που

σκέφτεται η ομάδα και τον σχολιασμό που γίνεται. Ωστόσο, ένα στοιχείο στο οποίο θα

πρέπει να δοθεί προσοχή είναι ο τρόπος που γράφονται οι “κάρτες”. Οι λέξεις που

χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι εύκολα κατανοητές και ταυτόχρονα να μην

προκαταβάλλουν τους συμμετέχοντες.

2.9. Personas
Οι personas είναι φανταστικοί χαρακτήρες, οι οποίοι λειτουργούν ως

αντιπροσωπευτικά παραδείγματα των διαφόρων ομάδων χρηστών στους οποίους

απευθύνεται η βιβλιοθήκη. Περιλαμβάνουν δημογραφικά στοιχεία (όπως ηλικία, φύλο,

όνομα, κτλ.), αλλά και πληροφορίες σχετικά με τον χαρακτήρα, την συμπεριφορά και

τις επιθυμίες της κάθε persona. Αν και αποτελούν μη πραγματικούς ανθρώπους, οι

personas που κατασκευάζει ο ερευνητής θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές

αναπαραστάσεις των κύριων ομάδων χρηστών (‘Personas’, 2013). Σκοπός τους είναι να

βοηθήσουν τους βιβλιοθηκονόμους κατά τον σχεδιασμό υπηρεσιών και χώρων στη

βιβλιοθήκη, υπενθυμίζοντάς τους με εύκολο τρόπο σε ποιους απευθύνονται οι

εκάστοτε υπηρεσίες ή αλλαγές (Sundt & Davis, 2017). Είναι σημαντικό ο σχεδιαστής να

γνωρίζει τα χαρακτηριστικά του κοινού στο οποίο απευθύνεται, με σκοπό να σχεδιάσει



Μέθοδοι έρευνας χρηστών

18

υπηρεσίες και παροχές που θα είναι χρήσιμες για αυτούς. Για την δημιουργία των

personas, απαιτείται πολλή έρευνα χρηστών, η οποία μπορεί να έχει τη μορφή

ερωτηματολογίων ή συνεντεύξεων. Οι personas αποτελούν ένα είδους

«αποστάγματος» της έρευνας χρηστών που έχει υλοποιήσει ο ερευνητής και μπορούν

να φανούν χρήσιμες καθ’ όλη τη διάρκεια της σχεδιαστικής διαδικασίας, από την

σύλληψη της ιδέας και το πρωτότυπο, μέχρι το τελικό προϊόν ή υπηρεσία.

Εικόνα 2: Υπόδειγμα μιας persona
[Πηγή: https://optinmonster.com/how-to-create-a-concrete-buyer-persona-with-templates-examples/]

2.10. Δοκιμές Α/Β (A/B testing)
Οι δοκιμές Α/Β είναι ένα χρήσιμο εργαλείο όταν ο σχεδιαστής επιθυμεί να

εξετάσει δύο διαφορετικές επιλογές ή προσεγγίσεις και θέλει να συλλέξει

πληροφόρηση ώστε να επιλέξει μια από τις δύο. Πιο συγκεκριμένα, κατά τις Α/Β

δοκιμές, ο ερευνητής οργανώνει δύο γκρουπ χρηστών και δίνει στο καθένα μια από τις
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δύο εκδοχές (εκδοχή Α και εκδοχή Β) ώστε να την εξετάσει και στη συνέχεια συλλέγει

τα αποτελέσματα. Οι Α/Β δοκιμές αποτελούν μια μέθοδο σύγκρισης μεταξύ δύο

επιλογών με σκοπό να εντοπιστούν τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της κάθε μιας

και στη συνέχεια να επιλεγεί η πιο αποτελεσματική. Οι δοκιμές Α/Β χρησιμοποιούνται

κατά κύριο λόγο στο σχεδιασμό περιβαλλόντων χρήστη (user interfaces), ωστόσο

μπορούν να αξιοποιηθούν και στο σχεδιασμό στον υλικό-αναλογικό κόσμο,

συντελώντας στην επιλογή της καλύτερης μεθόδου για τη λύση ενός προβλήματος

(Martin, 2015; Young, 2014) .

3. Ο χώρος της Βιβλιοθήκης
Ένα από τα κύρια σημεία αλληλεπίδρασης (touchpoints) του χρήστη με τη

βιβλιοθήκη είναι το ίδιο το κτήριο στο οποίο αυτή στεγάζεται. Οι χώροι της

βιβλιοθήκης επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ικανοποίηση των χρηστών και μπορεί

να προτρέψουν ή να αποτρέψουν κάποιον από το να επισκεφθεί και να

χρησιμοποιήσει τη βιβλιοθήκη (Gullikson & Meyer, 2016). Ένας σκοτεινός,

παλιομοδίτικος ή βρώμικος χώρος δεν δίνει στο χρήστη την επιθυμία να τον επισκεφθεί

και να περάσει χρόνο εκεί, ενώ αντίθετα ένα ευχάριστο, φωτεινό και καθαρό

περιβάλλον είναι πολύ πιθανό να συντελέσει στην αύξηση της επισκεψιμότητας.

Το πρώτο στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η καθαριότητα του

χώρου. Το κτήριο της βιβλιοθήκης είναι ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα

σημεία αλληλεπίδρασης (touchpoints) με τα οποία έρχονται σε επαφή οι χρήστες και

επηρεάζει την άποψή τους. Για το λόγο αυτό, τα έπιπλα της βιβλιοθήκης θα πρέπει να

είναι καθαρά και σε καλή κατάσταση, το πάτωμα οφείλει να είναι καθαρό και το υλικό

από το οποίο είναι φτιαγμένο πρέπει να είναι πρώτα από όλα πρακτικό, δηλαδή να μην

είναι ολισθηρό ή να ακούγεται θόρυβος όταν κάποιος περπατάει, και κατά δεύτερο

λόγο να είναι αισθητικά ευχάριστο. Επίσης, οι τουαλέτες θα πρέπει να είναι πάντα

καθαρές και εφοδιασμένες με όλα τα απαραίτητα προϊόντα υγιεινής. Είναι σημαντικό

οι τοίχοι να έχουν βαφτεί προσεκτικά, να είναι καθαροί, χωρίς σημάδια από έπιπλα και

υπολείμματα κολλητικών ουσιών από αφίσες ή ανακοινώσεις. Ένας καθαρός χώρος
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είναι εμφανώς πιο ευχάριστος για τους χρήστες και μπορεί να αποτελέσει λόγο

επίσκεψης ή αποφυγής της βιβλιοθήκης.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο στο οποίο θα πρέπει να δοθεί προσοχή είναι η

αποφυγή της συμφόρησης του χώρου. Είναι σημαντικό η συλλογή της βιβλιοθήκης,

ειδικά τα «φυσικά-υλικά» της τεκμήρια, να εξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και

να απομακρύνεται το ξεπερασμένο υλικό, καθώς και επίσης αυτό που δεν

χρησιμοποιείται. Ένα καλό σημείο εκκίνησης της απόσυρσης είναι η συλλογή του

πληροφοριακού υλικού. Μεγάλο ποσοστό αυτής της συλλογής είναι πλέον διαθέσιμο

ηλεκτρονικά και πιο ενημερωμένο, οπότε πολλά από τα φυσικά τεκμήρια αυτά, αν όχι

όλα, μπορούν να αποσυρθούν από τη βιβλιοθήκη (Schmidt & Etches, 2014). Μια τέτοια

προσέγγιση μπορεί να φαίνεται μερικώς ακραία, αλλά ο χώρος των βιβλιοθηκών είναι

περιορισμένος και για αυτό το λόγο δεν μπορούν να διατηρούν υλικό το οποίο δεν

χρησιμοποιείται, με την ελπίδα ότι κάποτε μπορεί κάποιος να το χρειαστεί. Ένα άλλο

πλεονέκτημα της εκκαθάρισης της συλλογής είναι ότι βοηθάει τους χρήστες να βρουν

πιο εύκολα τα τεκμήρια που τους ενδιαφέρουν, καθώς δεν θα χρειάζεται πλέον να

αναζητήσουν ανάμεσα σε παλιά και ξεπερασμένη πληροφόρηση.

Σημαντικό χώρο και πόρους καταλαμβάνει, σε μερικές περιπτώσεις, εξοπλισμός

ο οποίος χρησιμοποιείται για την ανάγνωση μιας συγκεκριμένης μορφής υλικού. Οι

συλλογές των βιβλιοθηκών αλλάζουν συνεχώς, το ίδιο και οι μορφές του υλικού που

διαθέτουν. Για τον λόγο αυτό, δεν υπάρχει λόγος η βιβλιοθήκη να διατηρεί

μηχανήματα αναπαραγωγής υλικού το οποίο πλέον δεν υπάρχει στις συλλογές της. Ένα

καλό παράδειγμα αποτελεί το μικροφίλμ. Μπορεί τη δεκαετία του ’60 τα μικροφίλμ να

είχαν ζήτηση και η βιβλιοθήκη να διέθετε πάνω από μια συσκευές ανάγνωσής τους,

ωστόσο πλέον η συγκεκριμένη μορφή υλικού χρησιμοποιείται σπάνια. Επομένως, η

βιβλιοθήκη δεν έχει λόγο να κρατήσει πάνω από ένα μηχάνημα, εάν αποφασίσει να

διατηρήσει πρόσβαση στη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η είσοδος του κτηρίου της βιβλιοθήκης. Ο χώρος

αυτός λειτουργεί, ως ένα βαθμό, σαν ένα είδος «βιτρίνας» του οργανισμού και μπορεί
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να παίξει σημαντικό ρόλο στην εντύπωση που αποκομίζουν οι χρήστες για αυτόν

(Harnegie, 2016). Θα πρέπει λοιπόν η είσοδος της βιβλιοθήκης να είναι καθαρή,

ευχάριστη και περιποιημένη. Κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να είναι γεμάτη με

φυλλάδια, αφίσες και ανακοινώσεις, καθώς κάτι τέτοιο προκαλεί αίσθηση σύγχυσης

και αταξίας στους χρήστες.

Ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει ο βιβλιοθηκονόμος να προσέξει είναι ο

αριθμός του ενημερωτικού υλικού που περιέχεται στη βιβλιοθήκη (φυλλάδια, αφίσες,

σελιδοδείκτες, κτλ.). Είναι συχνό φαινόμενο να μαζεύεται μεγάλος αριθμός αυτού του

υλικού στα σημεία ανάδειξής του. Ωστόσο, αυτή η πρακτική δεν είναι αποτελεσματική,

καθώς οι χρήστες δεν καταφέρνουν να λάβουν το μήνυμα που επιθυμεί να μεταδώσει

το συγκεκριμένο υλικό λόγω υπερπληροφόρησης και συμφόρησης. Είναι προτιμότερο

να προβάλλεται κάθε φορά μικρός αριθμός επιλεγμένου ενημερωτικού υλικού, σε

αντίθεση με πολλά και ευρείας ποικιλίας έντυπα τα οποία οι χρήστες απλώς θα

προσπερνούν, καθώς δεν προτίθενται να αφιερώσουν χρόνο για να τα διαβάσουν όλα. 

Παρόμοια θα πρέπει να είναι και η αντιμετώπιση των εκδηλώσεων και των δράσεων

που οργανώνει η βιβλιοθήκη. Είναι σημαντικό οι δραστηριότητες που προσφέρονται

στη βιβλιοθήκη να έχουν ενδιαφέρον για το κοινό, και όχι να υλοποιούνται απλά και

μόνο για να φαίνεται ότι η βιβλιοθήκη παράγει έργο. Κάτι τέτοιο αποτελεί σπατάλη

χρόνου και πόρων, τα οποία θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν σε κάποιο άλλο

πρόγραμμα.

Προσοχή θα πρέπει να δίνεται επίσης και στη σηματοδότηση του χώρου της

βιβλιοθήκης. Είναι πιθανό οι νέοι χρήστες και επισκέπτες να δυσκολεύονται να

εντοπίσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται λόγω κακής σηματοδότησης. Αυτό δεν

σημαίνει, ωστόσο, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια περιττή πληθώρα σημάτων και

ειδοποιήσεων στο χώρο της βιβλιοθήκης. Το αντίθετο μάλιστα. Τα σήματα και η έντυπη

καθοδήγηση στο χώρο της βιβλιοθήκης είναι καλό να περιοριστούν στα απολύτως

απαραίτητα, ώστε να διατηρηθεί η λειτουργικότητα του οργανισμού, καθώς επίσης και

τα σήματα που θα βρίσκονται στο χώρο να είναι καλά σχεδιασμένα. Ένας χώρος με

πληθώρα σηματοδότησης, ειδικά εάν αυτή δεν είναι καλά σχεδιασμένη και
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λειτουργική, δημιουργεί σύγχυση και ενισχύει το αίσθημα της ακαταστασίας, με

αποτέλεσμα η εμπειρία των χρηστών να μην είναι όσο ευχάριστη και ομαλή θα

μπορούσε. 

Τα έπιπλα της βιβλιοθήκης αποτελούν έναν άλλο ουσιαστικό παράγοντα που θα

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα ράφια όπου

βρίσκονται τα βιβλία και το υλικό, οι καρέκλες και τα γραφεία που χρησιμοποιούν οι

χρήστες της βιβλιοθήκης, το πληροφοριακό γραφείο, κ.α. Δεδομένου ότι οι χρήστες

συχνά περνούν πολύ χρόνο στη βιβλιοθήκη, είναι σημαντικό τα έπιπλα που θα

χρησιμοποιούν να είναι άνετα. Ακόμα, θα πρέπει να είναι λειτουργικά και να

ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, ενώ παράλληλα να εξυπηρετούν το σκοπό της

βιβλιοθήκης. Σημαντικό στοιχείο είναι επίσης ο συνδυασμός των επίπλων με τον

υπόλοιπο σχεδιασμό του χώρου, με σκοπό να δημιουργείται ένα αισθητικά ευχάριστο

και φιλόξενο περιβάλλον, στο οποίο οι χρήστες θα θέλουν να περάσουν χρόνο και να

το αξιοποιήσουν (User Experience in the Library, χ.χ.). Θα πρέπει, ακόμα, να δίνεται

έμφαση στον τύπο χρήσης για τον οποίο προορίζεται το κάθε είδος επίπλου. Πιο

συγκεκριμένα, η επιλογή των επίπλων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το

προσδοκώμενο είδος της χρήσης του συγκεκριμένου χώρου. Για παράδειγμα, είναι

πολύ πιο σημαντικό τα καθίσματα στο χώρο μελέτης να είναι άνετα, ενώ οι καρέκλες

στο χώρο υποδοχής όχι τόσο, καθώς οι χρήστες δεν αναμένεται να μείνουν στο χώρο

αυτό για πολύ.

Το κτήριο της βιβλιοθήκης οφείλει να προσφέρει στους χρήστες την δυνατότητα

να χρησιμοποιούν τους χώρους του με διάφορους τρόπους. Η βιβλιοθήκη καλείται να

προσφέρει ένα περιβάλλον που να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες και τους

αναμενόμενους τρόπους χρήσης της από τα μέλη της. Η τμηματοποίηση του χώρου

μπορεί να συμβάλλει θετικά σε αυτή την προσπάθεια. Με τον όρο αυτό εννοείται ο

διαχωρισμός του χώρου σε μικρότερα τμήματα, το καθένα εξ’ αυτών προορίζεται για

ένα συγκεκριμένο τρόπο χρήσης, όπως χώροι ατομικής μελέτης όπου απαγορεύεται η

ομιλία, ή περιοχές ομαδικής εργασίας όπου ενθαρρύνεται η συνεργασία και η

συζήτηση επιτρέπεται. Η τμηματοποίηση είναι μια διαδικασία που μπορεί να συμβεί
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ως ένα βαθμό από μόνη της, παρατηρώντας τη συμπεριφορά και τις προτιμήσεις των

χρηστών. Ακόμα, τα έπιπλα και η διαμόρφωση του χώρου είναι δυνατόν να

συμβάλλουν στην τμηματοποίηση. Τα ράφια μπορούν να συντελέσουν στον

διαχωρισμό μεταξύ των γραφείων και να δημιουργήσουν σημεία απομόνωσης, τα

οποία θα χρησιμοποιούνται για μεμονωμένη μελέτη, ή τα τραπέζια και τα γραφεία

στους χώρους που προορίζονται για ομαδική εργασία να είναι μεγαλύτερα και πιο

ευρύχωρα σε σύγκριση με τα αυτά που βρίσκονται στο χώρο ατομικής μελέτης. Ακόμη,

η σήμανση του κάθε χώρου θα πρέπει να είναι εμφανής και ξεκάθαρη, ώστε οι χρήστες

να κατανοούν για ποιο τύπο χρήσης προορίζεται το κάθε τμήμα.

Ένα ακόμα πολύ σημαντικό στοιχείο που δεν πρέπει να παραμελείται είναι η

διαθεσιμότητα παροχών ρεύματος (πρίζες) για τους χρήστες. Πλέον οι περισσότεροι

άνθρωποι χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία ηλεκτρονική φορητή συσκευή στην

καθημερινότητά τους, τόσο για την ψυχαγωγία τους όσο και για την εργασία τους. Για

το λόγο αυτό, η βιβλιοθήκη οφείλει να δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να

χρησιμοποιούν τις προσωπικές τους συσκευές, κάτι που προϋποθέτει και την

δυνατότητα φόρτισης, και  κατ’ επέκταση απαιτεί την ύπαρξη επαρκούς αριθμού

παροχών ρεύματος. Ωστόσο, δεν είναι μόνο ο αριθμός των παροχών που πρέπει να

ληφθεί υπόψη, αλλά και η θέση τους, ώστε να βρίσκονται σε λειτουργικά σημεία και να

είναι προσιτές στους χώρους εργασίας των χρηστών.

4. Σημεία Εξυπηρέτησης των Χρηστών
Πέρα από τους χώρους του κτηρίου της βιβλιοθήκης, ουσιαστικό ρόλο παίζει

και η αλληλεπίδραση των εργαζομένων με τους χρήστες. Όσο καλές υπηρεσίες,

υποδομές ή υλικό και να προσφέρει η βιβλιοθήκη, όταν ο χρήστης θα έχει ανάγκη για

βοήθεια, είναι σημαντικό κάποιος να είναι διαθέσιμος να του την προσφέρει. Για το

λόγο αυτό, τα σημεία εξυπηρέτησης των χρηστών στο χώρο της βιβλιοθήκης πρέπει να

αποτελούν φιλόξενους χώρους στους οποίους οι χρήστες δεν θα αισθάνονται αμήχανα

να απευθυνθούν.
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Το πρώτο στοιχείο που θα πρέπει να εξεταστεί είναι ο χώρος του

πληροφοριακού γραφείου. Το έπιπλο του γραφείου δεν θα πρέπει να δίνει στους

χρήστες την αίσθηση ότι ο βιβλιοθηκονόμος έχει κάποιου είδους εξουσία ή

ανωτερότητα, αλλά αντίθετα να τους κάνει να αισθάνονται άνετα και να τους δίνει την

αίσθηση ότι μπορούν να ζητήσουν βοήθεια χωρίς δισταγμό. Σε αυτό μπορεί να

συντελέσει ο τρόπος οργάνωσης του γραφείου, και πιο συγκεκριμένα η απομάκρυνση

ή η τοποθέτηση σε άλλο σημείο αντικειμένων που μπορεί να λειτουργήσουν ως

εμπόδια ή φραγμοί μεταξύ του χρήστη και του βιβλιοθηκονόμου. Τέτοια αντικείμενα

μπορεί να είναι η οθόνη του υπολογιστή, κάποια ραφιέρα οργάνωσης εγγράφων, μια

σειρά ντοσιέ, ο ίδιος ο σχεδιασμός του γραφείου, κ.ά. Τα εμπόδια αυτά διαχωρίζουν

τον βιβλιοθηκονόμο από το περιβάλλον και τον κάνουν λιγότερο προσιτό για τους

χρήστες. Ακόμα, εάν το πληροφοριακό γραφείο είναι μεγάλο και αποτελείται από

πολλά τμήματα, είναι δυνατό να απομακρυνθούν κάποια κομμάτια της σύνθεσης του

γραφείου, με σκοπό να μειωθεί ο όγκος του και να γίνει πιο προσιτό για τους χρήστες.

Τέλος, εάν η βιβλιοθήκη διαθέτει τη χρηματοδότηση, μπορεί να προβεί σε μια ολική

αναδιοργάνωση και αναδόμηση του πληροφοριακού γραφείου και του χώρου που το

περιβάλλει. Σκοπός είναι το σημείο αυτό να είναι ένα από τα πιο ευχάριστα στο κτήριο

της βιβλιοθήκης, να «προσκαλεί» τους χρήστες να ζητήσουν βοήθεια και όχι να τους

απωθεί.  Εάν λοιπόν η βιβλιοθήκη σκοπεύει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή

εξυπηρέτηση στους χρήστες της, οφείλει να είναι διαθέσιμη για αυτούς και να

δημιουργήσει ένα φιλικό και προσιτό σημείο όπου μπορούν να απευθυνθούν όταν

χρειάζονται βοήθεια.

Θα πρέπει επίσης το πληροφοριακό γραφείο να είναι «ευέλικτο», δηλαδή να

προσαρμόζεται στις ανάγκες των χρηστών, καθώς επίσης και στις διαφορετικές χρήσεις

που πιθανόν να έχει ο χώρος στον οποίο βρίσκεται. Οι πληροφοριακές ερωτήσεις που

δέχονται οι βιβλιοθηκονόμοι κυμαίνονται από απλές κατευθυντήριες ερωτήσεις (π.χ.

«Που βρίσκονται τα βιβλία με ταξινομικό αριθμό 614.12;») έως μακροσκελείς

συνεδρίες για πιο σύνθετα ερωτήματα. Το πληροφοριακό γραφείο θα πρέπει να

καλύπτει και τις δύο αυτές περιπτώσεις, καθώς επίσης και όλες τις ενδιάμεσες. Η
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ευελιξία του χώρου μπορεί να βελτιωθεί εάν το πληροφοριακό γραφείο δεν είναι

βιδωμένο στο πάτωμα. Αυτό επιτρέπει την εύκολη αναδιάταξη του χώρου και δεν

περιορίζει την λειτουργικότητά του, σε περίπτωση που χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί

για κάποιο άλλο σκοπό ή να αναδιοργανωθεί. Ακόμα, τα έπιπλα του πληροφοριακού

τμήματος θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να συνδυάζονται με άλλα κομμάτια

επίπλων, ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία διαφορετικών συνθέσεων ανάλογα με τις

ανάγκες της βιβλιοθήκης. Τα στατικά έπιπλα που δεν μπορούν να τροποποιηθούν και

να συνδυαστούν με άλλα μπορεί να μειώσουν τη λειτουργικότητα του πληροφοριακού

γραφείου, τόσο για τους βιβλιοθηκονόμους όσο και για τους χρήστες. Πολύ σημαντικό

ρόλο στη βελτιστοποίηση του πληροφοριακού γραφείου, και κατά συνέπεια στην

εξυπηρέτηση και συνολική εμπειρία των χρηστών, παίζει η συμμετοχή των

εργαζομένων του πληροφοριακού γραφείου στη διαδικασία του σχεδιασμού και η

συνεχής έμφαση στα σχόλια και την ανατροφοδότησή τους. Οι βιβλιοθηκονόμοι του

πληροφοριακού τμήματος έχουν άμεση και συνεχή επαφή με τους χρήστες και κατ’

επέκταση τους γνωρίζουν καλύτερα από κάθε άλλο εργαζόμενο της βιβλιοθήκης. Η

συμμετοχή λοιπόν αυτής της ομάδας του προσωπικού στο σχεδιασμό του

πληροφοριακού γραφείου συντελεί στη δημιουργία ενός χώρου που θα

ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες των χρηστών όσο και σε αυτές των ίδιων των

βιβλιοθηκονόμων που εργάζονται σε αυτό.

Η βιβλιοθήκη οφείλει να προσφέρει βοήθεια και υποστήριξη στους χρήστες της

όπου και όποτε αυτοί την χρειάζονται. Σε πολλές περιπτώσεις, οι βιβλιοθηκονόμοι δεν

αντιλαμβάνονται ότι η βιβλιοθήκη τους υστερεί στον τομέα αυτό, καθώς βρίσκεται

πάντα ένας βιβλιοθηκονόμος στο πληροφοριακό γραφείο και τα emails απαντώνται

άμεσα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες βολεύουν τους

χρήστες. Θα πρέπει λοιπόν η βιβλιοθήκη να γνωρίζει τόσο ποιες υπηρεσίες χρειάζεται

να προσφέρει στους χρήστες της, όσο και τον χρόνο αλλά και τον τόπο που πρέπει να

τις προσφέρει, ώστε να είναι χρήσιμες λειτουργικές για τους χρήστες της. Αυτό ισχύει

τόσο για νέες υπηρεσίες και παροχές όσο και για τις ήδη υπάρχουσες. Το πρώτο βήμα

στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών, κάτι που περιλαμβάνει τον κατάλληλο τόπο και
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χρόνο, είναι η αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης, δηλαδή έρευνα των χρηστών

της βιβλιοθήκης, των συνηθειών, των προτιμήσεων και των απόψεών τους. Σε

περίπτωση που η βιβλιοθήκη διαθέτει πάνω από ένα πληροφοριακό γραφείο, για

παράδειγμα εάν οι  δανεισμοί, οι κρατήσεις και οι επιστροφές γίνονται σε ένα σημείο

και οι πληροφοριακές ερωτήσεις σε άλλο, ίσως είναι καλύτερα να συμπτυχθούν σε ένα,

ώστε οι χρήστες να μην μπερδεύονται σχετικά με το που πρέπει να απευθυνθούν. Μια

καλή πρακτική είναι η περεταίρω επιμόρφωση του προσωπικού του πληροφοριακού

τμήματος και σε άλλους τομείς (cross-training), έτσι ώστε να είναι σε θέση να απαντούν

τις περισσότερες ερωτήσεις που πιθανόν να δεχθούν, χωρίς να χρειάζεται να τις

προωθήσουν σε άλλα τμήματα.

Εκτός από τον τόπο και τον χρόνο, η βιβλιοθήκη θα πρέπει να παρέχει τις

υπηρεσίες της στους χρήστες και με τον κατάλληλο τρόπο. Οι χρήστες θα έχουν μια

καλύτερη εμπειρία τους δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν τον τρόπο παροχής

υπηρεσίας που τους βολεύει. Για παράδειγμα, τον τρόπο με τον οποίο θα

επικοινωνήσουν με τη βιβλιοθήκη. Κάποιος χρήστης μπορεί να μην είναι σε θέση να

μιλήσει την συγκεκριμένη στιγμή και να προτιμήσει να στείλει ένα email, ενώ κάποιος

άλλος μπορεί να επιθυμεί να επικοινωνήσει απευθείας και για αυτό να τηλεφωνήσει.

Με άλλα λόγια, η βιβλιοθήκη δεν θα πρέπει να περιορίζει τους χρήστες της στον τρόπο

παροχής των υπηρεσιών της, επειδή αυτό είναι πιο εύκολο και βολικό για τη

βιβλιοθήκη.

Επιπροσθέτως, είναι χρήσιμο να παρέχονται διαφορετικά επίπεδα βοήθειας.

Ορισμένοι άνθρωποι λειτουργούν και μαθαίνουν καλύτερα μόνοι τους, συχνά

ακολουθώντας οδηγίες, ενώ άλλοι προτιμούν να έχουν καθοδήγηση από κάποιον άλλο

ώστε να κατανοήσουν κάτι. Υπάρχουν και μερικοί που βρίσκονται κάπου ενδιάμεσα,

χρειάζονται λίγη βοήθεια από κάποιο μέλος του προσωπικού, στην αρχή ή όταν

αντιμετωπίσουν κάποια δυσκολία, αλλά στη συνέχεια τα καταφέρνουν μόνοι τους.

Είναι σημαντικό λοιπόν ο τρόπος που οι βιβλιοθηκονόμοι παρέχουν βοήθεια στους

χρήστες να καλύπτει όλες αυτές τις περιπτώσεις. Ακόμα, η υποστήριξη θα πρέπει να

παρέχεται με διάφορους τρόπους και μέσα, για παράδειγμα μέσω τηλεφώνου, email ή
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πρόσωπο με πρόσωπο, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες και τις προτιμήσεις όλων των

χρηστών της. Σχετικά με την πρόσωπο με πρόσωπο υποστήριξη, είναι σημαντικό αυτή

να είναι ευέλικτη ώστε να διευκολύνει τους χρήστες. Πολλές φορές οι πληροφοριακές

ανάγκες ενός χρήστη μπορεί να είναι σύνθετες, και, κατ’ επέκταση, ο χρόνος που θα

χρειαστεί για να καλυφθούν να είναι μεγαλύτερος. Στην περίπτωση αυτή, οι χρήστες

μπορούν να επωφεληθούν έχοντας τη δυνατότητα να κλείσουν ένα ραντεβού με έναν

βιβλιοθηκονόμο, καθώς με αυτό τον τρόπο η συνάντηση μπορεί να λάβει χώρα σε μια

ώρα που βολεύει τον χρήστη και παράλληλα ο βιβλιοθηκονόμος μπορεί να οργανώσει

καλύτερα το πρόγραμμά του και έχει χρόνο να προετοιμαστεί, εάν χρειάζεται. Μια

καλή τεχνική είναι να προσφέρονται διάφορα είδη υποστήριξης πρόσωπο με πρόσωπο.

Μπορεί να κυμαίνονται από ραντεβού για συναντήσεις ένας-προς-έναν μεταξύ του

βιβλιοθηκονόμου και του χρήστη, ή μιας ομάδας χρηστών, και ομαδικές ομιλίες-

μαθήματα, στις οποίες ο βιβλιοθηκονόμος διδάσκει μια δεξιότητα, για παράδειγμα

πώς πραγματοποιούνται αποτελεσματικές αναζητήσεις στον κατάλογο της

βιβλιοθήκης. Τα μαθήματα αυτά είναι ανοιχτά για το κοινό και μπορεί να τις

παρακολουθήσει οποιοσδήποτε. Τέλος, η βιβλιοθήκη διαθέτει την δυνατότητα να

δημιουργήσει διαύλους για την συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών

της. Συνήθως τα μέλη της βιβλιοθήκης προέρχονται από ένα εύρος διαφορετικών

επαγγελματικών κατευθύνσεων και θα μπορούσαν, με την μεσολάβηση της

βιβλιοθήκης, τα κατάλληλα άτομα να έρθουν σε επαφή και να βοηθήσουν ο ένας τον

άλλο.

5. Πολιτικές και Εξυπηρέτηση Χρηστών
Οι βιβλιοθήκες υπήρξαν ανέκαθεν φορείς που εστίαζαν στους χρήστες τους

ώστε να τους εξυπηρετήσουν και να τους βοηθήσουν να εντοπίσουν τις πληροφορίες

που χρειάζονται. Γενικότερα, είναι πολύ σημαντικό το προσωπικό της βιβλιοθήκης να

υιοθετεί μια φιλοσοφία με επίκεντρο τον χρήστη (Appleton, 2016). Κάθε τι που γίνεται

στη βιβλιοθήκη, από τον τρόπο που είναι τοποθετημένα τα αντικείμενα και τα βιβλία

στο χώρο, μέχρι τον τρόπο που παρέχονται υπηρεσίες και εξυπηρέτηση στους χρήστες
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χρειάζεται να έχει έναν σκοπό. Αυτός ο σκοπός πρέπει να είναι γνωστός τόσο στους

ίδιους τους βιβλιοθηκονόμους και τους εργαζόμενους στη βιβλιοθήκη, όσο και στο

κοινό. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της φιλοσοφίας υπηρεσιών (service philosophy), η

οποία ορίζεται από τους Schmidt και Etchces ως  «μια δήλωση, ή μια σειρά δηλώσεων,

που σκιαγραφεί την προσέγγιση του οργανισμού προς την παροχή υπηρεσιών και την

εξυπηρέτηση των χρηστών» (Schmidt & Etches, 2014). Η φιλοσοφία υπηρεσιών θα

πρέπει να είναι σύντομη ώστε οι χρήστες να αντιλαμβάνονται το νόημά της εύκολα και

γρήγορα. Θα πρέπει επίσης να επικεντρώνεται στους χρήστες και να παρουσιάζει

ξεκάθαρα τι μπορούν να περιμένουν αυτοί από τη βιβλιοθήκη, όσον αφορά τις

υπηρεσίες που τους παρέχονται. Είναι σημαντικό το προσωπικό, και ειδικά οι

εργαζόμενοι του πληροφοριακού γραφείου, να συμμετέχουν στη σύνταξη και

δημιουργία της φιλοσοφίας υπηρεσιών, καθώς με αυτό τον τρόπο ενισχύεται το

ενδιαφέρον τους για αυτήν και είναι πιο πιθανό να την εφαρμόσουν στις καθημερινές

τους εργασίες και αλληλεπιδράσεις με τους χρήστες. Επίσης, η φιλοσοφία υπηρεσιών

χρειάζεται να ενημερώνεται και να αναθεωρείται τακτικά, με την συμμετοχή πάντα του

προσωπικού. 

Οι εργαζόμενοι στη βιβλιοθήκη θα πρέπει να πιστεύουν και να εφαρμόζουν την

φιλοσοφία υπηρεσιών της βιβλιοθήκης. Είναι προτιμότερο να μην υπάρχει καθόλου,

παρά να υφίσταται μια που το προσωπικό δεν υποστηρίζει. Μια τέτοια κατάσταση

κάνει την βιβλιοθήκη να φαίνεται αναξιόπιστη, καθώς η φιλοσοφία υπηρεσιών

αποτελεί ένα είδος «υπόσχεσης» προς τους χρήστες, και η μη τήρησή της δηλώνει την

αθέτηση της «υπόσχεσης» αυτής. Είναι σημαντικό να γίνονται συχνοί έλεγχοι ώστε να

εξασφαλίζεται ότι το προσωπικό γνωρίζει και εφαρμόζει την φιλοσοφία υπηρεσιών

στην καθημερινότητά του. Ένας τρόπος ελέγχου της ποιότητας υπηρεσιών που

παρέχονται στη βιβλιοθήκη είναι η τεχνική του «μυστικού αγοραστή» (secret shopper).

Κατά την τεχνική αυτή, άτομα τα οποία έχουν επιλεγεί από τη βιβλιοθήκη, έρχονται σε

επαφή με τους βιβλιοθηκονόμους παριστάνοντας τους χρήστες, κάνοντας ερωτήσεις

και ζητώντας βοήθεια, με σκοπό να αξιολογηθεί η ποιότητα των υπηρεσιών που

παρέχονται από το προσωπικό (Jacob, Schiffino, & Biard, 2018). Εάν η βιβλιοθήκη
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αποφασίσει να εφαρμόσει την τεχνική του «μυστικού αγοραστή», θα πρέπει οι

εργαζόμενοι να έχουν ενημερωθεί. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η εμπιστοσύνη

μεταξύ του προσωπικού και της διοίκησης και επίσης δείχνει ότι η βιβλιοθήκη είναι

αποφασισμένη να εφαρμόσει μια καλή φιλοσοφία υπηρεσιών.

Είναι σημαντικό να υπενθυμίζεται συχνά στο προσωπικό η φιλοσοφία

υπηρεσιών με παθητικό τρόπο, για παράδειγμα με αφίσες στους τοίχους ή με κάρτες

που θα την αναγράφουν. Η εφαρμογή της από τουλάχιστον ένα τμήμα του προσωπικού

μπορεί να έχει πολύ θετικά αποτελέσματα και να λειτουργήσει ως παράδειγμα προς

μίμηση για τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Μια καλή ιδέα μπορεί να είναι επίσης και

η επιβράβευση του αποδοτικού και ενθουσιώδους προσωπικού, ιδιαίτερα από τους

ίδιους τους συναδέλφους τους. Παρόλα αυτά όμως, ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του

δυνατά και αδύναμα στοιχεία. Κάποιοι είναι πιο κατάλληλοι για θέσεις που έχουν

άμεση επαφή με τον κόσμο, ενώ κάποιοι άλλοι προτιμούν εργασίες που δεν απαιτούν

αλληλεπίδραση με το κοινό. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά την

επιλογή προσωπικού και να προσλαμβάνονται στις front-end θέσεις άτομα που

μπορούν και θέλουν να εργαστούν με ανθρώπους. Με αυτό τον τρόπο οι χρήστες θα

απολαμβάνουν μια καλύτερη εξυπηρέτηση και οι συγκεκριμένοι βιβλιοθηκονόμοι θα

εργάζονται σε έναν τομέα που τους αρέσει.

Πέρα από την φιλοσοφία υπηρεσιών, σημαντικό ρόλο στην εμπειρία του χρήστη

παίζουν και οι πολιτικές της βιβλιοθήκης, καθώς αυτές θέτουν τα όρια για το τι

επιτρέπεται και τι όχι. Γενικότερα, οι πολιτικές θέτουν τους κανόνες λειτουργίας της

βιβλιοθήκης. Η καλύτερη τακτική που μπορεί να ακολουθήσει η βιβλιοθήκη είναι να

μειώσει τις πολιτικές της όσο το δυνατό περισσότερο. Οι πολλές πολιτικές μπερδεύουν

τόσο τους χρήστες όσο και το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Ακόμα, σε ορισμένες

περιπτώσεις μια πολιτική μπορεί να αποτελέσει περιορισμό και να μην επιτρέψει την

καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του χρήστη. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι η βιβλιοθήκη

πρέπει να καταργήσει όλες τις πολιτικές και τους κανονισμούς που έχει θεσπίσει.

Αντίθετα, είναι καλό να κάνει ανασκόπηση και αναθεώρηση στις πολιτικές που

εφαρμόζει, και στη συνέχεια να εξετάσει πόσες και ποιες από αυτές εξακολουθεί να
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χρειάζεται. Στη διαδικασία αυτή θα πρέπει να συμβουλευτεί το προσωπικό που

εξυπηρετεί τους χρήστες σχετικά με τις λιγότερο χρήσιμες πολιτικές, καθώς επίσης και

αυτές που είναι δύσκολο να εφαρμοστούν. Στη συνέχεια, οι προβληματικές πολιτικές

που θα εντοπιστούν, θα πρέπει να εξεταστούν και η βιβλιοθήκη να αποφασίσει εάν και

πώς θα τις διορθώσει, ή εάν θα τις απορρίψει εντελώς.

Οι πολιτικές που θα επιλέξει να διατηρήσει η βιβλιοθήκη θα πρέπει να

ενδυναμώνουν το προσωπικό και να δίνουν στο προσωπικό τη δυνατότητα να

χρησιμοποιούν την κριτική τους σκέψη σε κάθε περίσταση. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει

οι εργαζόμενοι να διαθέτουν καλές ικανότητες λήψης αποφάσεων, στις οποίες η

βιβλιοθήκη μπορεί να βασιστεί. Οι πολιτικές δεν πρέπει να παρεμποδίζουν, αλλά να

βοηθούν το προσωπικό να παρέχει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στους χρήστες.

Είναι χρήσιμο να ζητείται η άποψη των βιβλιοθηκονόμων για το πώς αισθάνονται όταν

πρέπει να εφαρμόσουν μια πολιτική. Αισθάνονται ότι η συγκεκριμένη πολιτική

αποτέλεσε εμπόδιο και δεν τους επέτρεψε να εξυπηρετήσουν το χρήστη με τον

καλύτερο δυνατό τρόπο ή ότι τους βοήθησε να παρέχουν καλή εξυπηρέτηση; Πως

αισθάνθηκαν οι χρήστες στη συγκεκριμένη περίπτωση; Αισθάνθηκαν ότι η πολιτική που

εφαρμόστηκε ήταν παραγωγική; Ακόμα, η βιβλιοθήκη θα πρέπει να διαθέτει

φιλοσοφία υπηρεσιών, την οποία το προσωπικό θα εφαρμόζει στις καθημερινές του

εργασίες, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Επίσης, είναι σημαντικό να μειωθεί ο αριθμός

των μη απαραίτητων πολιτικών. Οι ενέργειες αυτές θα επιτρέψουν στους

βιβλιοθηκονόμους να χρησιμοποιήσουν την κριτική τους ικανότητα και να προσφέρουν

την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στους χρήστες. Είναι σημαντικό η βιβλιοθήκη να

αλλάξει την κουλτούρα της, εάν χρειάζεται, και να θέσει την παροχή υπηρεσιών, και

κατ’ επέκταση τους χρήστες της, ως πρώτη προτεραιότητα. Ακόμα, θα πρέπει να

επενδύσει στους εργαζομένους της και να τους βοηθήσει να εφαρμόσουν την νέα

κουλτούρα. Το εγχείρημα αυτό δεν είναι εύκολο και απαιτεί σχεδιασμό, οργάνωση και

συμμετοχή όλων, από την διοίκηση της βιβλιοθήκης έως τους βοηθούς

βιβλιοθηκονόμους, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την παροχή της καλύτερης
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δυνατής εξυπηρέτησης στους χρήστες και την βελτίωση της συνολικής τους εμπειρίας

στη βιβλιοθήκη.

Ένας άνθρωπος που διαθέτει ένα ορισμένο σύνολο γνώσεων και ικανοτήτων

που χρειάζονται για να διεκπεραιώσει μια εργασία, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα

είναι καλός στην εργασία αυτή, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για καθήκοντα που

περιλαμβάνουν αλληλεπίδραση με άλλα άτομα. Χρειάζεται επίσης να έχει και τις

απαραίτητες διαπροσωπικές ικανότητες. Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο να εργάζονται και να

προσλαμβάνονται στη βιβλιοθήκη τα κατάλληλα άτομα, τα οποία έχουν τις γνώσεις και

τη διάθεση να εργαστούν στον τομέα της εξυπηρέτησης. Οι ικανότητες και οι γνώσεις

μπορούν να διδαχτούν, ενώ η θέληση για διαπροσωπική επαφή με τους χρήστες όχι.

Το σημαντικότερο βήμα που μπορεί να κάνει η βιβλιοθήκη προς την παροχή της

καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης στους χρήστες είναι να συντάξει μια τελευταία

πολιτική, η οποία θα επιτρέπει στους βιβλιοθηκονόμους να είναι πιο «επιεικείς» εάν

χρειάζεται και εάν αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μια καλύτερη εμπειρία για το χρήστη.

Γενικότερα, η τελευταία αυτή πολιτική θα δίνει στο προσωπικό την δυνατότητα να

χρησιμοποιήσει την κρίση του σε κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, το προσωπικό θα

έχει τη δυνατότητα να διαγράψει ένα χρηματικό πρόστιμο από έναν χρήστη για

καθυστέρηση βιβλίων, εάν ο συγκεκριμένος ήταν πάντα συνεπής μέχρι τώρα. Σκοπός

αυτής της πολιτικής είναι να δώσει στο προσωπικό την δυνατότητα να παρακάμψει τις

άλλες πολιτικές, σε περίπτωση που αυτές λειτουργούν ανασταλτικά για τον χρήστη,

χωρίς να υπάρχει αξιοσημείωτος λόγος.

Οι βιβλιοθηκονόμοι, ιδιαίτερα αυτοί που εργάζονται στο πληροφοριακό

γραφείο και έρχονται σε συνεχή επαφή με τους χρήστες, οφείλουν να είναι φιλικοί και

να έχουν όρεξη να βοηθήσουν. Είναι συχνό φαινόμενο ένας εργαζόμενος που θα

προσφέρει κακή εξυπηρέτηση να χαλάσει μια κατά τα άλλα θετική εμπειρία για τον

χρήστη, αλλά και το αντίθετο, ένας εργαζόμενος να εξυπηρετήσει καλά τον χρήστη και

με αυτό τον τρόπο να βελτιώσει την μέχρι πρότινος αρνητική του εμπειρία. Εάν λοιπόν

η βιβλιοθήκη θέλει να προσφέρει στους χρήστες της την καλύτερη δυνατή εμπειρία, θα
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πρέπει να φροντίσει ώστε τα άτομα που εργάζονται στο πληροφοριακό γραφείο να

διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες και γνώση, καθώς επίσης και αγάπη για αυτή τη

δουλειά.

Ο καλύτερος τρόπος να εξεταστεί εάν το προσωπικό του πληροφοριακού

τμήματος ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης είναι ρωτώντας τους ίδιους της

τους χρήστες. Αυτό μπορεί να γίνει με ερωτηματολόγια και άλλες τεχνικές έρευνας

χρηστών. Οι χρήστες είναι πιο πιθανό να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο και να

προσφέρουν τις σκέψεις και τις απόψεις τους στη βιβλιοθήκη εάν τους ζητηθεί να το

καταθέσουν σε κάποιο άλλο σημείο, για παράδειγμα σε ένα κουτί στην είσοδο της

βιβλιοθήκης πριν φύγουν, αντί να το επιστρέψουν στο άτομο που τους το έδωσε ή στο

πληροφοριακό γραφείο, καθώς με αυτό τον τρόπο δεν αισθάνονται πίεση και

υποχρέωση να το συμπληρώσουν.

Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια όταν η βιβλιοθήκη συλλέγει

ανατροφοδότηση από τους χρήστες της. Θα πρέπει να αναφέρει τα σχόλια, τις σκέψεις

και τις ιδέες που έλαβε από τους χρήστες και να παρουσιάζει τα μέτρα που σκοπεύει

να λάβει σχετικά με αυτά.  Με τον τρόπο αυτό, η βιβλιοθήκη δείχνει στους χρήστες της

ότι ενδιαφέρεται για τις απόψεις τους, προσπαθεί να βελτιωθεί με σκοπό να τους

παρέχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.

Εάν εντοπιστούν προβλήματα στην ποιότητα της εξυπηρέτησης των χρηστών τα

οποία σχετίζονται με την συμπεριφορά των βιβλιοθηκονόμων, η βιβλιοθήκη πρέπει να

προσπαθήσει να ανασυνθέσει το προσωπικό της. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η

πρόσληψη νέου προσωπικού, είναι χρήσιμο να δοκιμαστεί η τοποθέτηση των

εργαζομένων σε διαφορετικά πόστα εντός της βιβλιοθήκης και να εντοπιστούν οι πιο

κατάλληλοι εργαζόμενοι για την κάθε θέση, ιδιαίτερα για το πληροφοριακό γραφείο.

Οι εργαζόμενοι του πληροφοριακού τμήματος θα πρέπει να διαθέτουν

ενσυναίσθηση, δηλαδή να αντιλαμβάνονται πώς αισθάνονται, σκέφτονται και

λειτουργούν οι χρήστες της βιβλιοθήκης. Για να ενισχυθεί η ενσυναίσθησή τους, είναι

χρήσιμο να ζητηθεί από τους βιβλιοθηκονόμους να εκτελέσουν τις εργασίες και τα
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καθήκοντά τους αξιοποιώντας τα εργαλεία, τις εγκαταστάσεις και τους χώρους που

χρησιμοποιούν οι χρήστες, για μια μέρα. Ακόμα, μπορούν να παρακολουθήσουν τους

χρήστες καθώς αυτοί εκτελούν ορισμένες διαδικασίες στη βιβλιοθήκη (για παράδειγμα

να κάνουν κράτηση ενός βιβλίου) και να κρατήσουν σημειώσεις. Στη συνέχεια θα τους

δοθεί χρόνος να σκεφτούν όσα παρατήρησαν και να τα συζητήσουν, και με τον τρόπο

αυτό θα μπορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα την εμπειρία των χρηστών τους στη

βιβλιοθήκη.

Θα πρέπει να υπάρχει συνοχή στην ποιότητα της εξυπηρέτησης που παρέχεται

από τα διαφορετικά τμήματα ή τα κανάλια επικοινωνίας με τους χρήστες. Η βιβλιοθήκη

οφείλει να θέσει έναν υψηλό πήχη στην παροχή υπηρεσιών και να μην επιτρέπει

διακρίσεις προς μια συγκεκριμένη ομάδα χρηστών. Για παράδειγμα, δεν είναι

αποδεκτό ένας χρήστης που έρχεται στο πληροφοριακό γραφείο με μια ερώτηση να

λαμβάνει καλύτερη εξυπηρέτηση από κάποιον άλλο που ζητά πληροφορίες μέσω

email. Το πρώτο βήμα που θα πρέπει να κάνει η βιβλιοθήκη είναι να συγκρίνει πως

υλοποιόυνται ορισμένες υπηρεσίες μέσω των διάφορων καναλιών επικοινωνίας των

χρηστών με τη βιβλιοθήκη (πρόσωπο με πρόσωπο, μέσω τηλεφώνου, μέσω email, κ.α.),

καθώς επίσης και από τα διάφορα τμήματα. Με αυτό τον τρόπο πραγματοποιείται ένα

είδος συγκριτικής αξιολόγησης και είναι εύκολο να εντοπιστούν διαφορές στον τρόπο

που εξυπηρετούνται οι χρήστες, οι οποίες μπορούν να εξομαλυνθούν ώστε να υπάρχει

συνοχή στον τρόπο παροχής υπηρεσιών. Στο σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό να

υπάρχει υποστήριξη από τη διοίκηση της βιβλιοθήκης, καθώς άτομα που

απασχολούνται σε διαφορετικά τμήματα ενδεχομένως να μην είναι διατεθειμένα να

αλλάξουν τον τρόπο που λειτουργούν στην εργασία τους. Εάν η διεύθυνση δεσμευτεί

να υποστηρίξει την εφαρμογή συνοχής στην εξυπηρέτηση των χρηστών, τότε και οι

εργαζόμενοι δεν θα δυσκολευτούν να αντιληφθούν ότι εξυπηρετώντας όλους τους

χρήστες με τον ίδιο τρόπο βελτιώνουν την συνολική τους εμπειρία από τη βιβλιοθήκη.

Η βιβλιοθήκη θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει την επικοινωνία

μεταξύ των τμημάτων και των εργαζομένων της ώστε να ελαττωθούν οι ασυνέπειες και

οι διαφορές στον τρόπο εξυπηρέτησης.
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Όταν πραγματοποιούνται αξιολογήσεις, η βιβλιοθήκη οφείλει να βεβαιωθεί ότι

όλες οι παράμετροι αξιολογούνται με τον ίδιο, ή τουλάχιστον παρόμοιο τρόπο. Οι

μετρήσεις και τα στατιστικά θα πρέπει να συλλέγονται με παρόμοιο τρόπο και είναι

απαραίτητο να εξετάζονται παραπλήσια στοιχεία. Για παράδειγμα, εάν η βιβλιοθήκη

επιθυμεί να αξιολογήσει την συνάφεια της εξυπηρέτησης των χρηστών μέσω

τηλεφώνου και πρόσωπο με πρόσωπο, πρέπει να συγκρίνει πώς απαντήθηκαν

παρόμοια ερωτήματα στην εκάστοτε περίπτωση. Με άλλα λόγια, χρειάζεται να γίνει

προσπάθεια ώστε να συγκριθούν όσο το δυνατόν παρόμοιες περιπτώσεις, με σκοπό να

εξαλειφθούν όσο γίνεται περισσότεροι παράγοντες που ενδεχομένως να επηρέασαν

την απόδοση του βιβλιοθηκονόμου, και κατ’ επέκταση την εξυπηρέτηση του χρήστη.

Ακόμα, είναι σημαντικό να υπάρχει συνοχή στα εργαλεία και στο λογισμικό που

χρησιμοποιείται στα διάφορα τμήματα της βιβλιοθήκης. Για παράδειγμα, είναι

καλύτερα να χρησιμοποιείται μόνο ένα πρόγραμμα για την εγγραφή των χρηστών στις

εκδηλώσεις της βιβλιοθήκης, αντί να χρησιμοποιούνται διαφορετικά για κάθε ομάδα

χρηστών ή εκδηλώσεων. Η συνέπεια αυτή βοηθάει τόσο τους χρήστες, οι οποίοι

μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν χρησιμοποιώντας

μόνο ένα εργαλείο, αλλά και τους ίδιους τους βιβλιοθηκονόμους, καθώς διευκολύνει

δραματικά τη συνεργασία και την επαναχρησιμοποίηση πληροφοριών μέσα στον

οργανισμό. Επιπροσθέτως, σε κάποιες περιπτώσεις επιτρέπει στους εργαζομένους να

γνωρίζουν με τι ασχολούνται οι συνάδελφοί τους και με αυτό τον τρόπο να

προσαρμόζονται οι εργασίες ώστε να υπάρχει διαλειτουργικότητα.

Είναι σημαντικό οι στόχοι που έχει βάλει η βιβλιοθήκη για την ποιότητα των

υπηρεσιών που προσφέρει, για παράδειγμα πόσο χρόνο είναι αποδεκτό να περιμένουν

οι χρήστες μέχρι να εξυπηρετηθούν, ή μέσα σε πόσες μέρες θα πρέπει να απαντώνται

τα emails, να είναι τα ίδια και να εφαρμόζονται σε όλα τα τμήματα και παραρτήματα

της βιβλιοθήκης. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι χρήστες θα λάβουν υψηλής

ποιότητας εξυπηρέτηση από όποιο τομέα της βιβλιοθήκης και να την χρειαστούν.

Τέλος, μια χρήσιμη πρόταση είναι η βιβλιοθήκη να αποπειραθεί να εναρμονίσει τις

υπηρεσίες της. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο εργαζόμενοι από όλα τα τμήματα να
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συναντηθούν και να συζητήσουν για το τις αρμοδιότητες του τμήματός τους, να

εξηγήσουν τί κάνουν και πώς. Ακόμα, είναι καλό να γίνει καταγραφή των υπηρεσιών

που προσφέρονται από τη βιβλιοθήκη, καθώς επίσης και των εργαλείων και

προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη συνάντηση να

παρευρίσκεται και η διεύθυνση της βιβλιοθήκης. Σκοπός είναι όλοι να γνωρίζουν με τι

ασχολούνται οι συνάδελφοί τους στα άλλα τμήματα, ώστε να ξέρουν που να

απευθυνθούν σε περίπτωση που χρειαστούν κάποια βοήθεια, άλλα και να

ενημερωθούν σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ των διάφορων τμημάτων, ώστε να

μπορέσουν να συνεργαστούν και να βελτιωθούν. Για τον διευθυντή της βιβλιοθήκης,

αυτή η συνάντηση είναι σημαντική γιατί τον φέρνει σε επαφή με τους συναδέλφους

του και του δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσει καλύτερα τον τρόπο καθημερινής

λειτουργίας της βιβλιοθήκης, κάτι που αναμφίβολα θα συντελέσει στη λήψη

αποφάσεων που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών.

Όλες οι παραπάνω προτάσεις βασίζονται σε μια κύρια αρχή: καλή κατανόηση

του κοινού στο οποίο απευθύνεται η βιβλιοθήκη. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται

είναι συχνά ένας από τους κυριότερους λόγους που οι χρήστες επισκέπτονται τη

βιβλιοθήκη και για αυτό θα πρέπει οι υπηρεσίες αυτές να είναι υψηλού επιπέδου. Κάτι

τέτοιο απαιτεί σημαντική έρευνα χρηστών, η οποία θα επιφέρει καλύτερη κατανόηση

του target audience, και κατά συνέπεια, καλύτερες και πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες.

6. Σηματοδότηση και wayfinding
Τα σήματα και οι επιγραφές που βρίσκονται εντός της βιβλιοθήκης μπορούν να

θεωρηθούν εργαλεία εξυπηρέτησης των χρηστών και δείχνουν την στάση της απέναντι

σε αυτούς. Με άλλα λόγια, μπορούν να αποτελέσουν ένδειξη για το πόσο η βιβλιοθήκη

ενδιαφέρεται για τους χρήστες της. Αποτελούν εργαλεία που βοηθούν τους χρήστες

στην εύρεση πληροφοριών και θα πρέπει να είναι χρήσιμα, αλλά και οπτικά και

αισθητικά ευχάριστα.
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Η βιβλιοθήκη είναι απαραίτητο να διαθέτει ένα brand manual, δηλαδή ένα

εγχειρίδιο με κανόνες για το πώς πρέπει να φαίνονται και να σχεδιάζονται τα σήματα

της, τα έντυπα που παράγει (π.χ. προωθητικά φυλλάδια για τις εκδηλώσεις που

οργανώνονται) και η ιστοσελίδα της. Αποτελείται από μερικούς βασικούς

σχεδιαστικούς και αισθητικούς κανόνες που όλο το υλικό που δημιουργείται για τους

χρήστες θα πρέπει να ακολουθεί. Ένα συνεκτικό στυλ κάνει τη βιβλιοθήκη

αξιομνημόνευτη και εύκολα αναγνωρίσιμη, επιτρέποντας στους χρήστες να συνδεθούν

με αυτήν. Δείχνει ότι η βιβλιοθήκη δίνει προσοχή στη λεπτομέρεια (Schmidt & Etches,

2014). Είναι καλό ορισμένα χαρακτηριστικά του brand της βιβλιοθήκης να έχουν

επιλεγεί και να εφαρμόζονται παντού με τον ίδιο τρόπο:

 Τυπογραφία και γραμματοσειρές. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται σε όλο

το υλικό που παράγει η βιβλιοθήκη η ίδια γραμματοσειρά ή σετ

γραμματοσειρών, ώστε να υπάρχει ομοιομορφία.

 Χρώματα. Για την αποφυγή αισθητικής συμφόρησης, είναι καλύτερο τα

χρώματα που θα χρησιμοποιήσει η βιβλιοθήκη για το branding της να μην

ξεπερνούν τα πέντε, χωρίς να υπολογίζεται το μαύρο και το άσπρο (Schmidt &

Etches, 2014). Τα χρώματα που θα επιλεγούν είναι καλό να αντιπροσωπεύουν

τις αξίες και το μήνυμα που θέλει να περάσει η βιβλιοθήκη. Τα σήματα ίδιου

τύπο (π.χ. καθοδήγησης στο χώρο ή επεξήγησης κάποιας λειτουργίας) θα

πρέπει να έχουν όλα τα ίδια χρώματα.

 Logo. Το λογότυπο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς αποτελεί την ταυτότητα

της βιβλιοθήκης. Βλέποντάς το, θα πρέπει να μπορεί κανείς άμεσα να το

συσχετίσει με αυτήν. Για το λόγο αυτό, ο σχεδιασμός του έχει ιδιαίτερη

βαρύτητα και θα πρέπει να δοθεί η απαραίτητη προσοχή. Ως πρώτο βήμα,

προτείνεται η ανάθεση του σχεδιασμού του logo σε κάποιον επαγγελματία

γραφίστα (ή σε φοιτητές γραφιστικής). Ο επαγγελματίας θα δημιουργήσει ένα

πολύ καλό λογότυπο, το οποίο θα εκπροσωπεί τη βιβλιοθήκη και θα αποτελεί

μέρος της εικόνας της. Εάν κάποιο άτομο του προσωπικού, μη καταρτισμένο

επαρκώς, επιχειρούσε να δημιουργήσει το logo, πιθανώς το αποτέλεσμα να μην
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ήταν εξίσου καλό, καθώς επίσης και να χάνονταν πολύτιμες ώρες εργασίας που

θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε άλλες, πιο κατάλληλες για το προσωπικό της

βιβλιοθήκης, εργασίες. Για τη δημιουργία του λογότυπου, μπορούν να ληφθούν

υπόψη ορισμένα μοναδικά χαρακτηριστικά της βιβλιοθήκης και του

περιβάλλοντος γύρω της, ώστε να δημιουργείται μια άμεση σύνδεση αυτήν.

Καλό είναι το logo να είναι σχετικά απλό και να περνάει το μήνυμα που

πορωθεί η βιβλιοθήκη ξεκάθαρα.

 Διάταξη (layout). Ο τρόπος με τον οποίο δομούνται οι πληροφορίες που

περιλαμβάνονται στο υλικό που δημιουργεί η βιβλιοθήκη (πχ φυλλάδια με το

πρόγραμμα εκδηλώσεων, ανακοινώσεις, σελίδες στον ιστότοπο, κ.ά) παίζει

σημαντικό ρόλο στην επιτυχία αντίληψης των πληροφοριών αυτών από τους

χρήστες. Οι πληροφορίες γίνονται πιο εύκολα κατανοητές όταν παρουσιάζονται

με απλό και ευνόητο τρόπο. Κάτι που θα βοηθήσει πολύ τη βιβλιοθήκη στο

σχεδιασμό υλικού είναι η δημιουργία προτύπων (templates) για κάθε είδους

έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό που παράγει. Τα templates αποτελούν έτοιμα

δείγματα που εφαρμόζουν τους σχεδιαστικούς κανόνες που έχουν οριστεί για

την κάθε μορφή υλικού και με βάση αυτά σχεδιάζονται τα τελικά φυλλάδια,

αφίσες, σελιδοδείκτες, κτλ. Είναι επίσης σημαντικό να δημιουργηθούν

templates και για τους διάφορους τύπους ιστοσελίδων που υπάρχουν στον

ιστότοπο (πχ σελίδες που αναλύουν τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, σελίδες με

νέα, αρχική σελίδα, κ.ά.). Τα templates θα πρέπει να αποτελούν βάση για τον

σχεδιασμό νέου προωθητικού υλικού και ο σχεδιασμός τους να εφαρμόζεται

πάντα, ώστε να διατηρείται ομοιομορφία, η οποία βοηθάει τους χρήστες να

εντοπίζουν πιο εύκολα τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν.
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Εικόνα 3: Σελίδα από το brand manual της ιστοσελίδας VisitLancashire.com
[Πηγή: https://www.slideshare.net/lancashire/visitlancashire-brand-guidelines]

Είναι σημαντικό όλη η σηματοδότηση στη βιβλιοθήκη να ακολουθεί την ίδια οπτική

γλώσσα, δηλαδή όλα τα σήματα να σχεδιάζονται με παρόμοιο τρόπο, καθώς επίσης και

να ακολουθούν το brand manual της βιβλιοθήκης. Η ομοιομορφία αυτή βοηθάει τους

χρήστες να αντιληφθούν εύκολα και γρήγορα το μήνυμα του κάθε σήματος. Ωστόσο, τα

διαφορετικά είδη σημάτων μέσα στη βιβλιοθήκη χρειάζεται επίσης να ξεχωρίζουν το

ένα από το άλλο. Για το λόγο αυτό είναι καλό η βιβλιοθήκη να κατηγοριοποιήσει τα

σήματα που έχει στο χώρο της και να δημιουργήσει templates για κάθε κατηγορία.

Μερικά παραδείγματα κατηγοριών σηματοδότησης είναι τα ακόλουθα:

 Σήματα καθοδήγησης. Βοηθούν τους χρήστες να βρουν που βρίσκονται

διάφορα σημεία στη βιβλιοθήκη, καθώς επίσης και πώς να πάνε από το ένα

σημείο στο άλλο.

 Σήματα ταυτοποίησης. Ταυτοποιούν σημεία και αντικείμενα μέσα στη

βιβλιοθήκη (π.χ. επιγραφή με το εύρος των ταξινομικών αριθμών σε κάθε

ράφι).
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 Σήματα οδηγιών χρήσης. Δείχνουν στους χρήστες πώς λειτουργεί η

βιβλιοθήκη και ο εξοπλισμός της (π.χ. μικρή αφίσα δίπλα στο μηχάνημα

αυτόματου δανεισμού που εξηγεί στους χρήστες πώς να το αξιποιήσουν).

 Σήματα κανονισμών. Επεξηγούν κανονισμούς της βιβλιοθήκης και σκοπός

τους είναι να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των χρηστών (π.χ. επιγραφή «Η

χρήση κινητών τηλεφώνων απαγορεύεται στο χώρο του αναγνωστηρίου»).

 Πληροφοριακά σήματα. Προσφέρουν πληροφορίες για τη βιβλιοθήκη και

τις υπηρεσίες της (π.χ. επιγραφή με τις ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης).

Οι διαφορετικές κατηγορίες σηματοδότησης μπορούν να έχουν τις ίδιες

γραμματοσειρές, αλλά θα πρέπει οι χρωματικοί συνδυασμοί να είναι διαφορετικοί.

Είναι πολύ σημαντικό η βιβλιοθήκη να έχει σχηματίσει το branding της και να έχει

φτιάξει πρότυπα (templates) για κάθε οπτική επικοινωνία με τους χρήστες. Η

ομοιομορφία που θα υπάρξει ως αποτέλεσμα αυτού, θα βοηθά τους χρήστες να

αντιλαμβάνονται γρηγορότερα το μήνυμα που η βιβλιοθήκη θέλει να περάσει με κάθε

σήμανση. Ακόμα, οι κανόνες του branding θα είναι ευεργετικοί και για την ίδια τη

βιβλιοθήκη, καθώς η δημιουργία νέων σημάτων ή άλλων πληροφοριακών εντύπων θα

βασίζεται πάνω στο πρότυπο και δεν θα είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός εκ νέου από

την αρχή.

Αν και η σηματοδότηση αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα για τους χρήστες, η

βιβλιοθήκη θα πρέπει να φροντίσει να υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότερα σήματα,

ετικέτες, ταμπέλες και αφίσες στο χώρο της. Ο μεγάλος αριθμός σήμανσης και

στοιχείων που παρέχουν πληροφορίες στις επιφάνειες της βιβλιοθήκης προκαλούν

αίσθηση αταξίας και σύγχυση στους χρήστες και καθιστούν δύσκολη την ταχεία εύρεση

πληροφόρησης που χρειάζεται στην εκάστοτε περίπτωση. Το ίδιο ισχύει και για το

διαδικτυακό περιβάλλον της βιβλιοθήκης. Είναι απαραίτητο η σήμανση και η

πληροφόρηση να είναι απλή και τα πιο σημαντικά στοιχεία να είναι εύκολο να

εντοπιστούν. Προτείνεται η απομάκρυνση των περισσότερων σημάτων κανονισμού

(π.χ. «Απαγορεύεται η ομιλία στο χώρο του αναγνωστηρίου»). Τα σήματα αυτά έχουν

ως στόχο να επηρεάσουν τη συμπεριφορά ενός ατόμου και τις περισσότερες φορές
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δημιουργούν ένα ελαφρώς αρνητικό αίσθημα. Ακόμα, τα σήματα αυτά συνήθως

απευθύνονται σε ένα πολύ μικρό αριθμό ατόμων, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι

γνωρίζουν πώς πρέπει να συμπεριφερθούν στη βιβλιοθήκη. Ωστόσο, όλοι οι επισκέπτες

της βιβλιοθήκης είναι υποχρεωμένοι να τα βλέπουν. Μια ενδεχομένως καλύτερη

προσέγγιση είναι η αφαίρεση των σημάτων κανονισμού που δεν είναι απολύτως

απαραίτητα, ώστε οι χρήστες να αισθάνονται ότι η βιβλιοθήκη τους εμπιστεύεται, και

σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποιο περιστατικό (π.χ. μια ομάδα φοιτητών

συζητάει σχετικά δυνατά και ενοχλεί τους υπόλοιπους φοιτητές που διαβάζουν), να

αντιμετωπιστεί προσωπικά εκείνη τη στιγμή.

Τα σημεία που χρειάζονται σήματα με οδηγίες χρήσης μπορούν να διορθωθούν

ή να απλοποιηθούν ώστε να μην είναι πλέον απαραίτητη η ύπαρξη σήμανσης και η

χρήση των υπηρεσιών και του εξοπλισμού της βιβλιοθήκης να γίνει ευκολότερη.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να γίνεται συνεχής παρακολούθηση της συμπεριφοράς των

χρηστών μετά την απομάκρυνση της σηματοδότησης, για να επιβεβαιωθεί ότι μπορούν

να τα καταφέρουν και χωρίς αυτήν. Εάν γίνει αντιληπτό ότι οι χρήστες είναι χαμένοι ή

μπερδεμένοι και χρειάζονται καθοδήγηση σε κάποιο έργο, πιθανόν να είναι καλή ιδέα

η συγκεκριμένη σηματοδότηση να επανέλθει.

Η βιβλιοθήκη θα πρέπει να δώσει προσοχή στην ποιότητα των αναρτημένων

σημάτων στο χώρο της. Οι επισημάνσεις που είναι εκτυπωμένες σε μια κόλλα χαρτί και

κολλημένες στον τοίχο φαίνονται αντιεπαγγελματικές και έχουν αρνητική επίδραση

στους χρήστες. Κάνουν το χώρο δυσάρεστο, καθώς δείχνουν προχειρότητα. Για το λόγο

αυτό χρειάζεται να αποφεύγονται σε κάθε περίπτωση και αντίθετα να δίνεται έμφαση

στην αιτία που δημιούργησε την ανάγκη για μια τέτοια ανάρτηση και στην

αντιμετώπισή της. Όσα σήματα κανονισμών θα παραμείνουν, οφείλουν να είναι

γραμμένα σε απλό, ευγενικό και φιλικό τόνο. Δεν θα πρέπει να αναγράφουν τίποτα

που ο βιβλιοθηκονόμος δεν θα έλεγε στο χρήστη πρόσωπο με πρόσωπο. Σήματα που

έχουν αρνητικό και επιβλητικό τόνο χρειάζεται να αναθεωρηθούν και να βελτιωθούν.

Πρέπει να βρεθεί ο καλύτερος δυνατός τρόπος η βιβλιοθήκη να περάσει το μήνυμα



Σηματοδότηση και wayfinding

41

που θέλει και να γνωστοποιήσει τους κανονισμούς της στους χρήστες, χωρίς ωστόσο να

τους δημιουργείται αρνητική αίσθηση.

Οι κάρτες της βιβλιοθήκης οφείλουν να περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες και να

υιοθετούν το branding. Οι χρήστες τις έχουν συχνά μαζί τους, είναι κάτι που κοιτούν

πολλές φορές, και για το λόγο αυτό μπορούν να γίνουν σημαντικά εργαλεία

προώθησης της βιβλιοθήκης, αντιπροσωπευτικά της ταυτότητάς της. Μερικές

ενδιαφέρουσες ιδέες είναι να δίνεται στους χρήστες η δυνατότητα να επιλέξουν το

χρώμα της κάρτας τους ή να προσφέρονται δύο διαφορετικά μεγέθη της κάρτας, μια

που θα χωράει στο πορτοφόλι τους και μια μικρότερη που μπορούν να βάλουν στα

κλειδιά τους, ώστε να την έχουν πάντα μαζί τους. Μια καλά σχεδιασμένη κάρτα

βιβλιοθήκης θα πρέπει να περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες, ώστε αυτές να είναι

άμεσα διαθέσιμες στους χρήστες:



Διαδικτυακή παρουσία

42

1. Την ονομασία της βιβλιοθήκης

2. Το τηλέφωνο της βιβλιοθήκης

3. Τις ώρες λειτουργίας

4. Τη διεύθυνση της βιβλιοθήκης

5. Την ιστοσελίδα της

6. Το σύνθημα-ρητό της βιβλιοθήκης (εάν έχει)

7. Το όνομα του χρήστη

8. Το barcode (Schmidt & Etches, 2014)

Είναι πολύ σημαντικό οι χρήστες που επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη για πρώτη

φορά να μπορούν να βρίσκουν κάθε τμήμα της με ευκολία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα

της αποτελεσματικής σηματοδότησης. Το ίδιο ισχύει και για συχνούς χρήστες που

έρχονται για κάποιον άλλο λόγο από ότι συνήθως. Για να γίνει αξιολόγηση της

αποτελεσματικότητας της σήμανσης, μπορεί να γίνει παρακολούθηση ατόμων που δεν

έχουν επισκεφθεί προηγουμένως το χώρο της βιβλιοθήκης και να τους ζητηθεί να

πραγματοποιήσουν βασικές διαδικασίες, για παράδειγμα να βρουν και να δανειστούν

ένα βιβλίο, να παραλάβουν ένα τεκμήριο στο οποίο έχουν κάνει κράτηση, ή να βρουν

μια αίθουσα. Βρίσκουν εύκολα αυτό που ψάχνουν και αντιλαμβάνονται τι πρέπει να

κάνουν ή φαίνονται χαμένοι και μπερδεμένοι; Μήπως αγνοούν ή δεν βλέπουν χρήσιμα

σήματα; Η δραστηριότητα μπορεί να ολοκληρωθεί με μια μικρή συνέντευξη όπου οι

συμμετέχοντες θα σχολιάσουν την εμπειρία τους και θα τονίσουν τα στοιχεία που τους

φάνηκαν εύκολα και αυτά που τους δυσκόλεψαν. Η ανατροφοδότηση (feedback) από

τους ίδιους τους χρήστες είναι πολύτιμη και μπορεί να βοηθήσει την βιβλιοθήκη να

βελτιωθεί σε πολλούς τομείς.

7. Διαδικτυακή παρουσία
«Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα περισσότεροι άνθρωποι να επισκέπτονται την

ιστοσελίδα σας παρά το κτήριο σας» (Schmidt & Etches, 2014). Η ιστοσελίδα της

βιβλιοθήκης είναι ένα από τα πιο σημαντικά της εργαλεία και αποτελεί ένα από τα

κυριότερα σημεία αλληλεπίδρασής της με τους χρήστες (King & American Library
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Association, 2012). Αρχικά, η ιστοσελίδα είναι ένα από τα πρώτα σημεία που θα ψάξει

κανείς για να βρει πληροφορίες για τη βιβλιοθήκη, από τις ώρες λειτουργίας της έως τις

υπηρεσίες που προσφέρει. Ένα από τα πιο χρήσιμα στοιχεία της ιστοσελίδας είναι η

πρόσβαση στον ηλεκτρονικό κατάλογο. Ένα μεγάλο ποσοστό των χρηστών επισκέπτεται

τον διαδικτυακό τόπο της βιβλιοθήκης με σκοπό να εξερευνήσει τον κατάλογο ή να

κάνει κράτηση κάποιου τεκμηρίου. Λαμβάνοντας υπόψη πόσο ουσιώδης είναι η

διαδικασία αυτή, θα πρέπει η πρόσβαση και η χρήση του καταλόγου να είναι όσο το

δυνατόν ευκολότερη για τους χρήστες.

Ο καλύτερος τρόπος για να αξιολογηθεί η ευχρηστία του ιστοτόπου και του

ηλεκτρονικού καταλόγου της βιβλιοθήκης είναι μέσω των δοκιμών ευχρηστίας

(usability testing) (Appleton, 2016). Οι χρήστες καλούνται να πραγματοποιήσουν

καθημερινές εργασίες στον ιστότοπο, για παράδειγμα να εντοπίσουν ένα βιβλίο στον

κατάλογο, να κάνουν κράτηση ενός τεκμηρίου ή να ενημερωθούν για μια νέα

υπηρεσία, και ο σχεδιαστής/ux designer τους παρακολουθεί καθ’ όλη τη διάρκεια. Με

αυτό τον τρόπο μπορούν να εντοπιστούν προβληματικά σημεία στα οποία οι χρήστες

δυσκολεύονται ή να εξακριβωθεί η ευχρηστία του διαδικτυακού χώρου της

βιβλιοθήκης. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις κρίσιμες

εργασίες (critical tasks), δηλαδή τις διαδικασίες και στα στοιχεία και που οι χρήστες

χρησιμοποιούν πιο συχνά. Τις περισσότερες φορές, οι επισκέπτες του ιστοτόπου

έρχονται με σκοπό να πραγματοποιήσουν κάποιο συγκεκριμένο στόχο, για παράδειγμα

να εντοπίσουν εάν η βιβλιοθήκη διαθέτει ένα βιβλίο που τους ενδιαφέρει, και όχι τόσο

συχνά για να δουν τα νέα και τις ανακοινώσεις της. Για το λόγο αυτό, η ιστοσελίδα της

βιβλιοθήκης προτείνεται να είναι απλή, ώστε να διευκολύνει τους χρήστες να

εντοπίζουν αυτό που χρειάζονται, και όχι να μπερδεύονται και να χάνονται σε περιττές

ή δευτερεύουσες πληροφορίες. Το πρώτο βήμα που θα πρέπει να γίνει είναι να

εντοπιστούν οι κρίσιμες εργασίες, δηλαδή οι πιο σημαντικοί στόχοι και ενέργειες που

επιθυμούν να υλοποιήσουν οι χρήστες στο site της βιβλιοθήκης. Αυτό μπορεί να γίνει

ρωτώντας απευθείας τους ίδιους τους χρήστες για ποιο λόγο επισκέπτονται συνήθως

την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης (π.χ. την ώρα που δανείζονται ένα βιβλίο) ή μέσω
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διαδικτυακών μετρήσεων επισκεψιμότητας. Τα analytics προσφέρουν μια ευρεία

εικόνα της χρήσης του ιστοτόπου και καθιστούν πολύ εύκολο τον εντοπισμό

περιεχομένου και σελίδων που οι χρήστες επισκέπτονται συχνά. Οι σελίδες με την

μεγαλύτερη επισκεψιμότητα αποτελούν σίγουρα κρίσιμες εργασίες. Στη συνέχεια ο

σχεδιαστής του διαδικτυακού τόπου της βιβλιοθήκης είναι απαραίτητο να βεβαιωθεί

ότι οι κρίσιμες εργασίες που εντοπίστηκαν είναι εύκολο να υλοποιηθούν από τους

χρήστες μέσω μιας ακόμα συνεδρίας δοκιμών ευχρηστίας (usability testing).

Ο ιστότοπος της βιβλιοθήκης δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό

σελίδων, καθώς το περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτές θα πρέπει πάντα να

συντηρείται και να επικαιροποιείται ώστε να παραμένει σχετικό με την

πραγματικότητα (Guder, 2014). Είναι προτιμότερο η βιβλιοθήκη να διαθέτει ένα μικρό

και καλά δομημένο site, το οποίο είναι εύκολο να διατηρήσει και διευκολύνει τους

χρήστες να εντοπίσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται, παρά ένα μεγάλο ιστότοπο με

πολλές σελίδες, οι οποίες ενδέχεται να περιέχουν παλαιωμένες πληροφορίες που δεν

ισχύουν πια και μπερδεύουν τον χρήστη. Για να ξεκινήσει τη διαδικασία αναμόρφωσης

του ιστοτόπου, ο σχεδιαστής θα πρέπει να λάβει υπόψη:

 Τις κρίσιμες εργασίες, δηλαδή τις εργασίες, διαδικασίες και λειτουργίες,

που οι χρήστες του ιστοτόπου της βιβλιοθήκης χρησιμοποιούν πιο συχνά.

Θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριληφθούν στο site και να είναι όσο το

δυνατόν πιο εύχρηστες και εύκολα εντοπίσιμες.

 Τι θέλει η βιβλιοθήκη να προβάλλει. Είναι σημαντικό να υπάρχει πολιτική

περιεχομένου, η οποία θα ορίζει τι είδους περιεχόμενο και πληροφορίες

είναι αποδεκτό να αναρτώνται στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης. Η πολιτική

αυτή θα πρέπει να είναι γραμμένη με τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα μέλη του

προσωπικού να μπορούν να την κατανοήσουν. Με αυτό τον τρόπο οι

εργαζόμενοι διαθέτουν ένα σύνολο οδηγιών που τους βοηθούν να μάθουν

πώς να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο με σκοπό να επικοινωνήσουν καλύτερα

με τους χρήστες, και όχι να εστιάζουν στις ανάγκες και επιθυμίες του κάθε
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ατόμου ή τμήματος της βιβλιοθήκης σχετικά με το περιεχόμενο που θεωρεί

ότι πρέπει να δημοσιοποιηθεί.

 Πόσο χρόνο και ενέργεια μπορεί να διαθέσει για τον ιστότοπο η ομάδα

του web development. Μεγάλο μέρος της δουλειάς της ομάδας αυτής είναι

να διατηρεί το site και να διαχειρίζεται το περιεχόμενό του. Είναι απαραίτηο

να ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες της ομάδας, τόσο σε ανθρώπινο

δυναμικό όσο και σε χρόνο, ώστε ο ιστότοπος της βιβλιοθήκης να έχει το

κατάλληλο μέγεθος και να βρίσκεται πάντα σε καλή κατάσταση.

 Ιστοσελίδα για κινητές συσκευές. Όταν γίνεται ο σχεδιασμός του ιστοτόπου

της βιβλιοθήκης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι θα υπάρξουν κάποιοι

χρήστες που θα επιλέξουν να πλοηγηθούν στη σελίδα μέσω κινητών

συσκευών (smartphones, tablets). Οι συσκευές αυτές έχουν περιορισμένου

μεγέθους οθόνες, και για τον λόγο αυτό χρειάζεται να εμφανίζονται μόνο οι

πιο σημαντικές πληροφορίες και λειτουργίες. Η ίδια φιλοσοφία μπορεί να

εφαρμοστεί και στο desktop site της βιβλιοθήκης. Εάν συμπεριληφθούν σε

αυτό μόνο οι πιο σημαντικές πληροφορίες και λειτουργίες, οι χρήστες θα

βρίσκουν πιο εύκολα αυτό που ψάχνουν.

 Web analytics. Αποτελούν εργαλεία που βοηθούν στην καλύτερη

κατανόηση της επισκεψιμότητας του site της βιβλιοθήκης και την εξέταση

της συμπεριφοράς των χρηστών σε αυτό. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε

συνδυασμό με άλλες μεθόδους έρευνας χρηστών ώστε να εκτιμηθεί η

χρησιμότητα του περιεχομένου. Ωστόσο, τα analytics δεν είναι από μόνα

τους επαρκές εργαλείο, καθώς χαμηλή επισκεψιμότητα σε μια συγκεκριμένη

σελίδα μπορεί να δηλώνει ότι οι χρήστες δεν βρίσκουν το περιεχόμενό της

ενδιαφέρον ή χρήσιμο, όμως υπάρχει πιθανότητα να δηλώνει ότι

δυσκολεύονται να την εντοπίσουν μέσω του μενού πλοήγησης.

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου της βιβλιοθήκης οφείλει να είναι ενδιαφέρον για

τους χρήστες. Αυτό είναι ο λόγος που υπάρχει το site της βιβλιοθήκης και που οι

χρήστες το επισκέπτονται. Θα πρέπει να είναι γραμμένο και δομημένο για το internet
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αλλά και να είναι ενδιαφέρον και να παρέχει στους χρήστες την πληροφόρηση που

χρειάζονται. Ένα όμορφο design και μια καλή δομή του site δεν αρκούν από μόνα τους,

το περιεχόμενο και ο τρόπος που αυτό θα παρουσιαστεί είναι πολύ σημαντικός. Για να

εξεταστεί η ποιότητα του περιεχομένου του ιστοτόπου, είναι καλό να γίνεται συχνά

έλεγχος του περιεχομένου. «Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι να εξεταστεί το

περιεχόμενο του site και να αξιολογηθεί κριτικά» (Schmidt & Etches, 2014).

Περιλαμβάνει ανασκόπηση κάθε σελίδας του ιστοτόπου και του περιεχομένου αυτής

και καταγραφή σε ένα υπολογιστικό φύλλο.

Στη συνέχεια,

δημιουργείται μια κλίμακα, βάσει της οποίας αξιολογούνται οι σελίδες του ιστοτόπου

και το περιεχόμενό τους (Παράδειγμα κλίμακας: 0=όχι χρήσιμο περιεχόμενο,

1=μερικώς χρήσιμο περιεχόμενο, 2=απαραίτητο περιεχόμενο). Με τον τρόπο αυτό

γίνεται λεπτομερής καταγραφή και αξιολόγηση του site της βιβλιοθήκης, κάτι που

βοηθάει πολύ στην διαχείριση και την βελτιστοποίηση του για τους χρήστες. Είναι

εύκολο μέσω των web analytics σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους έρευνας χρηστών

(π.χ. συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης, κ.α.) να εντοπιστεί περιεχόμενο που δεν είναι

URL Ονομασία
σελίδας

Είδος
αρχε-

ίου

Χρησιμό-
τητα για

τους
χρήστες

Χρησιμό-
τητα για

τη
βιβλιοθή-

κη

Χρήση /
Επισκεψιμό-

τητα
Κλίμακα

www.li-
brary.com
/home/

Αρχική
σελίδα Σελίδα Απαραίτη-

το
Απαραίτη-

το 100% 2

www.li-
brary.com
/catalog/

Online
κατάλογος Σελίδα Απαραίτη-

το
Απαραίτη-

το 89% 2

www.li-
brary.com
/about/vi

sitors

Μη
εγγεγραμμέ
νοι χρήστες

-
Επισκέπτες

Σελίδα Μερικώς Πολύ 16% 1

Πίνακας 1: Παράδειγμα υπολογιστικού φύλλου ελέγχου περιεχομένου
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απαραίτητο να βρίσκεται στο site και δεν έχει σημαντική επισκεψιμότητα, με σκοπό να

αφαιρεθεί, αλλά και να εντοπιστούν ενδεχόμενα προβλήματα. Για παράδειγμα, μια

σελίδα την οποία η βιβλιοθήκη θεωρεί σημαντική αλλά οι χρήστες δεν την βλέπουν. Σε

αυτή την περίπτωση, η συγκεκριμένη σελίδα χρειάζεται να τοποθετηθεί σε κάποιο άλλο

σημείο του μενού πλοήγησης του ιστοτόπου ώστε οι χρήστες να την βρίσκουν πιο

εύκολα.

Το περιεχόμενο του website της βιβλιοθήκης θα πρέπει να είναι γραμμένο για

το διαδίκτυο. Ο τρόπος που διαβάζει κανείς ένα κείμενο στο Internet διαφέρει από τον

τρόπο που θα διάβαζε ένα έντυπο κείμενο. Οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν

το διαδίκτυο για να βρουν μια συγκεκριμένη πληροφορία ή να διεκπεραιώσουν κάποια

εργασία. Έτσι, αντί να διαβάζουν ολόκληρο το κείμενο, όπως συνήθως θα έκαναν σε

ένα έντυπο, διαβάζουν γρήγορα και «σκανάρουν» με σκοπό να βρουν τις πληροφορίες

που τους ενδιαφέρουν (Ng, 2017).

Εικόνα 4: Ο τρόπος που οι άνθρωποι διαβάζουν στο Internet
[Πηγή: https://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content-discovered/]

Αυτή η συμπεριφορά των online χρηστών θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά

τη δημιουργία και επεξεργασία του ιστοτόπου της βιβλιοθήκης. Για να βελτιώσει την

απόδοση και λειτουργικότητα του περιεχομένου του site για το διαδικτυακό

περιβάλλον, ο σχεδιαστής μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ακόλουθες τεχνικές:
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 Αφαίρεση λέξεων. Όσο λιγότερες λέξεις υπάρχουν στις ιστοσελίδες, τόσο πιο

εύκολα οι χρήστες θα βρίσκουν την πληροφόρηση που χρειάζονται, χωρίς να

πρέπει να προσπεράσουν έναν μεγάλο όγκο κειμένου.

 Αποφυγή χρήσης εικόνων clipart και stock photos. Στις περισσότερες

περιπτώσεις απλώς γεμίζουν τη σελίδα, χωρίς να έχουν κάποια ουσία. Αν

χρειάζεται να προστεθούν φωτογραφίες, αυτές θα πρέπει να είναι υψηλής

ποιότητας, αυθεντικές, και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της βιβλιοθήκης.

 Χρήση της αντεστραμμένης πυραμίδας. Μια καλή τεχνική για την παρουσίαση

περιεχομένου στο διαδίκτυο είναι η τοποθέτηση των πιο σημαντικών

πληροφοριών στην αρχή, δηλαδή στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας, καθώς αυτά

θα καλύπτουν τις απορίες των περισσότερων χρηστών, και κατ’ επέκταση οι

τελευταίοι θα βρίσκουν αυτό που χρειάζονται γρηγορότερα. Δευτερεύουσες και

λιγότερο σημαντικές λεπτομέρειες και επεξηγήσεις μπορούν να παρατεθούν πιο

κάτω.

 Χρήση επικεφαλίδων. Λειτουργούν σαν «ετικέτες» και βοηθούν τους χρήστες

να εντοπίσουν μέσα στο σύνολο της σελίδας το κομμάτι που τους ενδιαφέρει

(Ng, 2017).

 Χρήση περιγραφικών υπερσυνδέσμων (links). Οι υπερσύνδεσμοι μεταφέρουν

τον χρήστη σε κάποιο σημείο του site, σε κάποιον άλλο ιστότοπο ή του δίνουν

τη δυνατότητα να δει ή να κατεβάσει κάποιο αρχείο, μόλις κάνει κλικ πάνω

τους. Τα links στο website της βιβλιοθήκης θα πρέπει να είναι αρκετά

περιγραφικά, ώστε ο χρήστης να αντιλαμβάνεται που πρόκειται να

ανακατευθυνθεί, να μην είναι όμως πολύ μακροσκελή ούτε πολύ συνοπτικά

(Ng, 2017). Ακόμα, χρειάζεται να διασφαλιστεί ότι θα είναι πάντα ενεργά,

δηλαδή ο χρήστης πατώντας τα να μεταφέρεται πάντα στη σελίδα ή το αρχείο

όπου πρέπει να ανακατευθυνθεί, κάτι που είναι σημαντικό να ελέγχεται συχνά.

Μια αλλαγή στο URL όνομα μιας σελίδας μπορεί να καταστρέψει τα links που

οδηγούν σε αυτή. Υπάρχουν ειδικά εργαλεία και λογισμικό που μπορούν να

βοηθήσουν στον έλεγχο των υπερσυνδέσμων.
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 Χρήση bullet lists. Συμβάλλουν στην καλύτερη οργάνωση του περιεχομένου και

βοηθούν τους χρήστες να εντοπίσουν τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν

ευκολότερα, συγκριτικά με ένα μεγάλο κείμενο.

 Κείμενα γραμμένα σε φιλικό και καθημερινό τόνο. Ο σχεδιαστής του

ιστοτόπου της βιβλιοθήκης οφείλει να σκεφτεί τι απορίες μπορεί να έχουν οι

χρήστες και να χρησιμοποιήσει αυτές τις ερωτήσεις για να δομήσει τις

επικεφαλίδες των ενοτήτων του περιεχομένου της κάθε σελίδας. Ακόμα, θα

ήταν καλό να αποφευχθεί η χρήση της παθητικής φωνής στα κείμενα του site

της βιβλιοθήκης, καθώς κάνει το ύφος γραφής πιο αυστηρό και επίσημο, κάτι

που ίσως κάνει τους χρήστες να αισθανθούν αποστασιοποιημένοι.

 Αποφυγή χρήσης ορολογίας. Τα κείμενα της ιστοσελίδας πρέπει να είναι

εύκολα κατανοητά από τους χρήστες και να τους παρέχουν την πληροφόρηση

που χρειάζονται. Για το λόγο αυτό, είναι καλό να αποφεύγεται η χρήση

βιβλιοθηκονομικής ή άλλης ορολογίας, την οποία οι χρήστες δεν θα

καταλάβουν αμέσως. Είναι καλύτερο να χρησιμοποιείται απλή γλώσσα. Για

παράδειγμα, ένας χρήστης μπορεί να μην αντιληφθεί αμέσως σε τι αναφέρεται

η σελίδα του ιστοτόπου που έχει τον τίτλο «Διαδανεισμός», και κατ’ επέκταση

να μην μπει στον κόπο να την ανοίξει και να την διαβάσει. Σε αυτή την

περίπτωση θα ήταν καλύτερο η σελίδα αυτή να ονομαστεί «Δανεισμός από

άλλες βιβλιοθήκες» ή με κάποιο παρόμοιο τίτλο, με σκοπό ο χρήστης να

καταλάβει σε τι γίνεται αναφορά αμέσως.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους είναι δυνατόν να δομηθούν

οι πληροφορίες του διαδικτυακού τόπου μιας βιβλιοθήκης. Το πιο σημαντικό στοιχείο

είναι το μενού πλοήγησης και οι επικεφαλίδες μέσα σε αυτό. Το μενού πλοήγησης

αποτελεί τον «κορμό» πάνω στον οποίο θα δομηθούν οι πληροφορίες που θέλει να

προσφέρει στους χρήστες της η βιβλιοθήκη. Για τον λόγο αυτό, οι τίτλοι των σελίδων

που θα βρίσκονται στο μενού οφείλουν να είναι επιλεγμένοι και δομημένοι με τέτοιο

τρόπο ώστε να διευκολύνουν τους χρήστες να εντοπίζουν τις πληροφορίες που

χρειάζονται εύκολα και να λύνουν τις απορίες τους. Ο σχεδιαστής του ιστοτόπου
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μπορεί να ζητήσει από κάποιους χρήστες να δουν το μενού πλοήγησης και να τους

ρωτήσει στη συνέχεια τί πληροφορίες και περιεχόμενο θεωρούν ότι θα βρουν στην

κάθε κατηγορία και σελίδα. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί εάν οι

προσδοκίες και απόψεις των χρηστών ανταποκρίνονται με τη δομή των επικεφαλίδων

του μενού πλοήγησης, ή εάν υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία οι χρήστες

αντιλαμβάνονται διαφορετικά και θα πρέπει να επανεξεταστούν. Μια παρόμοια

τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξέταση της ευχρηστίας του μενού

πλοήγησης του site και την αναδόμησή του είναι η ταξινόμηση καρτών (card sorting).

Με την τεχνική αυτή, ο σχεδιαστής δίνει σε μια ομάδα χρηστών σύντομες περιγραφές

των διάφορων πληροφοριών που βρίσκονται στον ιστότοπο και τους ζητάει να τα

εντάξουν σε κατηγορίες, τις οποίες στη συνέχεια καλούνται να ονομάσουν. Αυτή η

κατηγοριοποίηση που γίνεται από τους χρήστες, μπορεί να δείξει στον σχεδιαστή και

στους βιβλιοθηκονόμους πως οι χρήστες αντιλαμβάνονται και συσχετίζουν τις

πληροφορίες, καθώς επίσης να αποτελέσει την βάση του μενού πλοήγησης του

ιστοτόπου της βιβλιοθήκης.

Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου της βιβλιοθήκης έχουν κάποια εξοικείωση με

το διαδίκτυο, έχοντας επισκεφθεί και περιηγηθεί σε διάφορες άλλες ιστοσελίδες.

Υπάρχουν ορισμένα σχεδιαστικά στοιχεία τα οποία είναι ίδια σε όλες τις ιστοσελίδες

και λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Επομένως, το website της βιβλιοθήκης δεν θα

πρέπει να αποτελεί εξαίρεση, ώστε να είναι πιο εύχρηστο και φιλικό για τους

επισκέπτες του. Τα κοινά σχεδιαστικά στοιχεία σε όλες τις ιστοσελίδες είναι τα

ακόλουθα:

 Λογότυπο, το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται σε όλες τις σελίδες του ιστοτόπου,

στην πάνω αριστερή γωνία, και κάνοντας κλικ σε αυτό ο χρήστης  μεταφέρεται

στην αρχική σελίδα.

 Υπερσύνδεσμοι. Χρειάζεται να ξεχωρίζουν από το υπόλοιπο κείμενο και να

είναι υπογραμμισμένοι. Τα links που ο χρήστης έχει ήδη επισκεφθεί θα πρέπει

να έχουν διαφορετικό χρώμα.
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 Ιεραρχική πλοήγηση. Συνήθως φαίνεται όταν ο χρήστης βρίσκεται σε κάποια

σελίδα πέραν της αρχικής και μπορεί να μοιάζει κάπως έτσι: “Library and

Learning Centre/Services/Room booking”. Κύρια χρησιμότητά της είναι να

βοηθά τους χρήστες να «προσανατολίζονται» στον ιστότοπο.

 Πληροφορίες επικοινωνίας. Πολλοί από τους χρήστες θα επισκεφθούν τον

διαδικτυακό τόπο της βιβλιοθήκης με σκοπό να βρουν πληροφορίες για να

επικοινωνήσουν μαζί της, για παράδειγμα το τηλέφωνό της, τις ώρες

λειτουργίας της ή τη διεύθυνσή της. Ο πιο εύκολος τρόπος για να διατεθούν

αυτές οι πληροφορίες είναι μέσω μιας σελίδας στο κύριο μενού πλοήγησης με

τον τίτλο «Επικοινωνία» (ή κάποια παρεμφερή ονομασία ανάλογα με τις

ανάγκες της κάθε βιβλιοθήκης). Συμπληρωματικά, κάποιες βασικές

πληροφορίες, όπως το τηλέφωνο, το email και η διεύθυνση της βιβλιοθήκης

μπορούν να συμπεριληφθούν στο υποσέλιδο (footer).

 Αναζήτηση. Ο ιστότοπος της βιβλιοθήκης οφείλει να διαθέτει ένα search box το

οποίο θα δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να ψάχνουν για την πληροφορία

που χρειάζονται χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά. Είναι απαραίτητο να

βρίσκεται σε εμφανές σημείο και η θέση του να παραμένει σταθερή σε κάθε

σελίδα του ιστοτόπου. Ωστόσο, η μπάρα αναζήτησης για τον ιστότοπο θα

πρέπει να διαφοροποιείται εμφανώς από το search box του online καταλόγου.

 Ομοιόμορφη περιήγηση σε όλο τον ιστότοπο. Είναι σημαντικό ενδεχόμενα

δευτερεύοντα sites της βιβλιοθήκης (π.χ. το περιβάλλον του καταλόγου) ή

κάποιο blog που ίσως να διαθέτει, να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες

σχεδιασμού και δόμησης με το αρχικό website, ώστε η εμπειρία των χρηστών

στο σύνολο του διαδικτυακού χώρου της βιβλιοθήκης να έχει συνοχή.

Ακολουθώντας τους σχεδιαστικούς αυτούς κανόνες, οι χρήστες θα γνωρίζουν πώς

να περιηγηθούν στον ιστότοπο της βιβλιοθήκης. Δεδομένου ότι οι άλλες ιστοσελίδες

που έχουν επισκεφθεί είναι δομημένες με παρόμοιο τρόπο, αναμένουν να

συναντήσουν τα στοιχεία αυτά σε οποιοδήποτε site.
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Η αρχική σελίδα είναι σημαντικό να παρουσιάζει με αποτελεσματικό τρόπο τι

μπορεί κάνει ο χρήστης στον ιστότοπο της βιβλιοθήκης και τι πληροφορίες μπορεί να

βρει σε αυτόν. Συχνά οι άνθρωποι είναι ανυπόμονοι όταν περιηγούνται στο διαδίκτυο

και πολλές φορές δεν παραμένουν σε μια ιστοσελίδα για πολύ ώρα, ειδικά εάν την

θεωρήσουν δύσχρηστη. Για το λόγο αυτό, η αρχική σελίδα του website θα πρέπει να

δίνει στους χρήστες μια γενική εικόνα και πληροφόρηση σχετικά με τη βιβλιοθήκη και

να διευκολύνει τους επισκέπτες του να βρουν αυτό που χρειάζονται. Μια καλή αρχική

σελίδα, πέρα από το να ενισχύσει τις πιθανότητες ο επισκέπτης να παραμείνει

περισσότερο, ενδεχομένως να την επισκεφθεί ξανά, βελτιώνει την λειτουργικότητα και

ευχρηστία ολόκληρου του ιστοτόπου. Ένα καλό παράδειγμα καλοδομημένης,

λειτουργικής και αποτελεσματικής αρχικής σελίδας αποτελεί η αρχική σελίδα του

ιστοτόπου της βιβλιοθήκης του Montana State University:
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Εικόνα 5: Η αρχική σελίδα του ιστοτόπου της βιβλιοθήκης του Montana State University
[Πηγή: https://www.lib.montana.edu/]
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Ο σχεδιαστής του ιστοτόπου της βιβλιοθήκης μπορεί να βελτιώσει την αρχική

σελίδα του site λαμβάνοντας υπόψη τις κρίσιμες εργασίες, δηλαδή τις εργασίες και

τους σκοπούς που θέλουν να υλοποιήσουν οι χρήστες, και για τον λόγο αυτό

επισκέπτονται τον διαδικτυακό χώρο της βιβλιοθήκης (π.χ. να βρουν ένα βιβλίο στον

κατάλογο, να μάθουν τι ώρες είναι ανοιχτή η βιβλιοθήκη και να επικοινωνήσουν μαζί

της ή να ενημερωθούν σχετικά με τις υπηρεσίες της, κ.ά.). Το περιεχόμενο και οι

σελίδες που σχετίζονται με τις κρίσιμες εργασίες πρέπει να βρίσκονται σε εμφανές

σημείο και οι χρήστες να μπορούν να τις εντοπίσουν εύκολα. Ακόμα, χρειάζεται να

δοθεί έμφαση στο branding της βιβλιοθήκης και αυτό να εφαρμόζεται με

αποτελεσματικό τρόπο στην αρχική σελίδα και σε ολόκληρο το website. Το branding

(logo, χρώματα, γραμματοσειρές, κτλ.) της βιβλιοθήκης είναι η ταυτότητά της και

εφαρμόζοντας το σωστά στην αρχική σελίδα η βιβλιοθήκη «συστήνεται» στους

επισκέπτες του διαδικτυακού της τόπου και τους δίνει μια πρώτη εντύπωση. Η

ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης αποτελεί ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα σημεία

διεπαφής της βιβλιοθήκης με τους χρήστες της και για το λόγο αυτό η εφαρμογή του

branding στην ιστοσελίδα δίνει μια συνέχεια και ομοιομορφία και συνδέει τον

διαδικτυακό με τον φυσικό χώρο της βιβλιοθήκης, ενώ παράλληλα δημιουργεί

οικειότητα για τους χρήστες.

Ο ιστότοπος της βιβλιοθήκης οφείλει να είναι λειτουργικός σε διάφορες συσκευές,

καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι συνδέονται στο Internet με διάφορα μέσα, από

υπολογιστές μέχρι tablets και smartphones. Μέσω των analytics του ιστοτόπου είναι

δυνατόν να εντοπιστούν οι συσκευές και τα λειτουργικά συστήματα που

χρησιμοποιούν οι διαδικτυακοί επισκέπτες. Είναι σημαντικό λοιπόν οι χρήστες που

επιλέγουν να επισκεφθούν το website μέσω μιας κινητής συσκευής να έχουν μια

ευχάριστη εμπειρία. Είναι απαραίτητο το site της βιβλιοθήκης να διαθέτει μια έκδοση

για κινητές συσκευές η οποία να είναι όσο λειτουργική και η έκδοση για υπολογιστές. Ο

web designer θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι οι κρίσιμες εργασίες μπορούν να

διεκπεραιωθούν τόσο στο desktop όσο και στο mobile site.
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Επιπρόσθετα, η βιβλιοθήκη έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει την επικοινωνία της

με τους χρήστες της, αξιοποιώντας με ουσιώδη και λειτουργικό τρόπο τα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης (social media). Δεν θα πρέπει η παρουσία της βιβλιοθήκης να

περιορίζεται μόνο στην ιστοσελίδα της, αλλά είναι θετικό να εκμεταλλευτεί και άλλα

μέσα, με σκοπό να επικοινωνήσει και να έρθει σε επαφή με τους χρήστες της. “Η χρήση

μέσων κοινωνικής δικτύωσης [από τις βιβλιοθήκες] δεν αποτελεί πλέον καινοτομία.

Είναι κάτι που προσθέτει αξία” (Schmidt & Etches, 2014). Η βιβλιοθήκη μπορεί να

ενημερώσει τους χρήστες της και να “προμοτάρει” την παρουσία της στα social media,

με τον ίδιο τρόπο που θα προωθούσε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. Υπάρχει μεγάλη

πιθανότητα οι χρήστες να μην γνωρίζουν καν πως η βιβλιοθήκη διαθέτει λογαριασμό

σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ένας τρόπος για να προάγει η βιβλιοθήκη την

δραστηριότητά της στα social media είναι να προσθέσει links για τα προφίλ της στο

υποσέλιδο του ιστοτόπου της ή στο έντυπο προωθητικό υλικό που παράγει (π.χ.

κάρτες, σελιδοδείκτες, φυλλάδια, κτλ.). Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο η βιβλιοθήκη να

εξετάσει ποιες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούν οι περισσότεροι

χρήστες της και να εστιάσει σε αυτές. Το να διατηρεί και να ενημερώνει ένα προφίλ σε

κάποιο μέσο το οποίο ελάχιστοι χρήστες επισκέπτονται αποτελεί αναποτελεσματική

προσέγγιση. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό των κοινωνικών δικτύων για τη

βιβλιοθήκη είναι ότι της δίνει τη δυνατότητα να έχει άμεση επαφή με τους χρήστες της.

Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα social media μόνο για να αναμεταδίδει τα νέα και τις

ανακοινώσεις της, αλλά και για να επικοινωνεί με τους χρήστες, να μαθαίνει τη γνώμη

τους, να τους κάνει ερωτήσεις και να τους προσφέρει ένα χώρο όπου θα μπορούν να

είναι ενεργοί και να επικοινωνούν με τη βιβλιοθήκη, αλλά και μεταξύ τους.

8. Ευχρηστία της Βιβλιοθήκης
Η τεχνολογία στη βιβλιοθήκη οφείλει να είναι σχετική με τις ανάγκες  του

κοινού που εξυπηρετεί, εύχρηστη και λειτουργική. Οι χρήστες δεν έρχονται πλέον στη

βιβλιοθήκη για να βρουν τα βιβλία που τους ενδιαφέρουν και να ζητήσουν από τον

βιβλιοθηκονόμο να τα περάσει στο λογαριασμό τους, χωρίς να έρθουν σε επαφή με
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κάποιας μορφής τεχνολογία. Αντίθετα, μπορεί να χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές

της βιβλιοθήκης για να κάνουν αναζήτηση στον κατάλογο, να συνδέσουν κάποια δική

τους συσκευή στο ασύρματο δίκτυο, να χρησιμοποιήσουν τα μηχανήματα αυτόματου

δανεισμού, κ.ά. Οι άνθρωποι σήμερα χρησιμοποιούν την τεχνολογία για πάρα πολλούς

και ποικίλους λόγους. Η βιβλιοθήκη οφείλει να καλύπτει την ανάγκη αυτή.

Ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα κομμάτια εξοπλισμού της βιβλιοθήκης

είναι οι υπολογιστές της. Σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν σημαντικά εργαλεία,

καθώς δίνουν στους χρήστες τη δυνατότητα να αναζητήσουν πληροφορίες στο

διαδίκτυο, να κάνουν μια εργασία για το σχολείο ή το πανεπιστήμιο, να

επικοινωνήσουν με φίλους ή να γράψουν ένα email, χωρίς να χρειάζεται να φέρουν τη

δική τους συσκευή. Για το λόγο αυτό, οι υπολογιστές της βιβλιοθήκης χρειάζεται να

είναι σύγχρονης τεχνολογίας ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν τις εργασίες που οι

χρήστες επιθυμούν να υλοποιήσουν και να διαθέτουν το λογισμικό που προτιμούν. Με

αυτό τον τρόπο η βιβλιοθήκη δείχνει στους χρήστες της ότι ενδιαφέρεται για τις

ανάγκες τους και τις προτιμήσεις τους. Ακόμα, οι υπολογιστές της βιβλιοθήκης δεν

πρέπει να διαθέτουν υπερβολικά πολλούς περιορισμούς. Η διαχείριση δημόσιων

υπολογιστών αποτελεί όντως ένα δύσκολο εγχείρημα, καθώς οι χρήστες μπορούν να

θέσουν σε κίνδυνο τόσο τους υπολογιστές, κατεβάζοντας ανεπιθύμητο λογισμικό και

περνώντας ιούς στο δίκτυο, όσο και τα προσωπικά τους στοιχεία, ξεχνώντας, για

παράδειγμα, να αποσυνδεθούν από κάποιον λογαριασμό τους. Ωστόσο, δεν θα πρέπει

να τεθούν υπερβολικοί, και ενδεχομένως μη απαραίτητοι, περιορισμοί, οι οποίοι εν

τέλει θα είναι αντιπαραγωγικοί και θα δυσκολέψουν τους χρήστες (Guder, 2014). Είναι

σημαντικό να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και στην λειτουργικότητα.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι χρήστες της βιβλιοθήκης μπορεί να χρειαστεί να

εκτυπώσουν κάποιο έγγραφο ή να φωτοτυπήσουν μερικές σελίδες από κάποιο βιβλίο.

Είναι λοιπόν απαραίτητο η βιβλιοθήκη να διαθέτει εκτυπωτές και φωτοτυπικά

μηχανήματα, τα οποία θα είναι διαθέσιμα για τους χρήστες. Ωστόσο, θα πρέπει ο

εξοπλισμός να είναι εύχρηστος και η διαδικασία εκτύπωσης απλή, ώστε να

διευκολύνονται οι χρήστες. Ακόμα, είναι σημαντικό να παρέχονται επαρκείς οδηγίες
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ώστε οι χρήστες να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό χωρίς να είναι

απαραίτητη η καθοδήγηση από τους βιβλιοθηκονόμους. Σε περίπτωση που πολλοί

χρήστες ζητήσουν βοήθεια για να εκτυπώσουν ή να φωτοτυπήσουν κάποιο έγγραφο,

αυτό σημαίνει πως, κατά πάσα πιθανότητα, η διαδικασία εκτύπωσης χρειάζεται να

επεξηγηθεί καλύτερα στους χρήστες ή να απλοποιηθεί, εάν αυτό είναι δυνατόν. Οι

περισσότερες βιβλιοθήκες δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να προσφέρουν στους

χρήστες τους δωρεάν τις υπηρεσίες εκτύπωσης, ωστόσο θα μπορούσαν σε ορισμένες

περιπτώσεις να προσφέρουν χωρίς κόστος εκτυπώσεις και φωτοτυπίες για ένα μικρό

αριθμό σελίδων, για παράδειγμα μέχρι 5 σελίδες. Με αυτό τον τρόπο βοηθούνται οι

χρήστες οι οποίοι μπορεί να μην διαθέτουν χρήματα στο λογαριασμό εκτυπώσεών τους

αλλά χρειάζεται να εκτυπώσουν μόνο έναν μικρό αριθμό σελίδων, ή οι χρήστες που δεν

εκτυπώνουν και φωτοτυπούν συχνά.

Μια άλλη εξίσου σημαντική παροχή της βιβλιοθήκης στους χρήστες της είναι η

πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Ορισμένοι χρήστες μπορεί να επιλέγουν να αξιοποιήσουν

τους υπολογιστές που παρέχει η βιβλιοθήκη, ωστόσο κάποιοι άλλοι προτιμούν να

εργάζονται στις δικές τους συσκευές. Η βιβλιοθήκη είναι απαραίτητο να δίνει στους

χρήστες της πρόσβαση στο Ίντερνετ από όποια συσκευή κι αν επιλέξουν, παρέχοντάς

τους ασύρματο δίκτυο. Είναι πολύ σημαντικό η σύνδεση στο Wi-Fi της βιβλιοθήκης να

είναι εύκολη και χωρίς τεχνικά προβλήματα και, εάν είναι δυνατόν, το ασύρματο

δίκτυο να είναι ανοιχτό, χωρίς να χρειάζεται οι χρήστες να πληκτρολογήσουν κάποιον

κωδικό. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό και το Wi-Fi απαιτεί κωδικό ή κάποια άλλη

διαδικασία ώστε ο χρήστης να καταφέρει να συνδεθεί, τότε αυτή οφείλει να είναι όσο

το δυνατόν πιο απλή και λειτουργική.  Το ίδιο ισχύει και με τα μηχανήματα αυτόματου

δανεισμού. Θα πρέπει να είναι εύχρηστα και να παρέχονται επαρκείς και ουσιώδεις

οδηγίες, ώστε οι χρήστες να ξέρουν πώς να τα χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά.

Μια καλή πρακτική είναι η βιβλιοθήκη να συμπεριλαμβάνει τους χρήστες της

στη διαδικασία επιλογής νέου εξοπλισμού. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω ερευνών

(surveys), ομάδων εστίασης, ή χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα. Οι χρήστες είναι

αυτοί που θα χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό και τη βιβλιοθήκη, επομένως είναι
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λογικό η γνώμη τους να ληφθεί υπόψη. Με αυτό τον τρόπο η βιβλιοθήκη δείχνει ότι

ενδιαφέρεται για το κοινό της και κάνει ό,τι μπορεί για να καλύψει τις ανάγκες του.

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία στα οποία πρέπει να δώσει προσοχή η

βιβλιοθήκη είναι η συλλογή της, η οποία χρειάζεται να είναι σχετική με τις ανάγκες του

κοινού που εξυπηρετεί. Ό,τι συμπεριλαμβάνεται στις συλλογές της βιβλιοθήκης θα

πρέπει να είναι υλικό και τεκμήρια που οι χρήστες έχουν ανάγκη και θέλουν να

αξιοποιήσουν. Εάν η βιβλιοθήκη και οι συλλογές της δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες

της κοινότητας που αυτή εξυπηρετεί, τότε και η κοινότητα δεν θα έχει λόγο να

χρησιμοποιήσει τη βιβλιοθήκη. Ένας αρκετά αποτελεσματικός τρόπος για να

εξακριβωθεί εάν η συλλογή καλύπτει τις ανάγκες των χρηστών είναι μέσω ερευνών.

Όταν κάποιος χρήστης δανείζεται ένα τεκμήριο, ο βιβλιοθηκονόμος μπορεί να τον

ρωτήσει εάν το τεκμήριο ήταν αυτό ακριβώς που έψαχνε. Σε περίπτωση που δεν βρήκε

το συγκεκριμένο βιβλίο που αναζητούσε, επέλεξε κάποιο άλλο στην ίδια θεματική

κατηγορία ή αυτό που δανείστηκε εν τέλει δεν σχετίζεται με την αρχική του αναζήτηση;

Ακόμα, αρκετά χρήσιμες μπορούν να φανούν και οι ομάδες εστίασης, στις οποίες ο

βιβλιοθηκονόμος μπορεί να εξετάσει για ποιους λόγους οι χρήστες επισκέπτονται τη

βιβλιοθήκη και εάν βρίσκουν συνήθως υλικό που σχετίζεται με τις πληροφοριακές τους

ανάγκες και έχει ενδιαφέρον για αυτούς.

Όπως προαναφέρθηκε, η συλλογές της βιβλιοθήκες οφείλουν να είναι σχετικές

και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών. Η διαδικασία αυτή απαιτεί, πρώτα

από όλα, η βιβλιοθήκη να γνωρίζει το κοινό το οποίο εξυπηρετεί. Αυτό μπορεί να

επιτευχθεί μέσω παρατήρησης (observation) και συνεντεύξεων (interviews) με τους

χρήστες, με σκοπό να εξαχθούν δημογραφικές πληροφορίες, να εντοπιστούν διακριτές

ομάδες χρηστών και να γίνουν αντιληπτές οι ανάγκες της εκάστοτε ομάδας. Στη

συνέχεια, ο ερευνητής μπορεί να δημιουργήσει personas (βλέπε Κεφάλαιο 2,  “2.9”), οι

οποίες θα αντικατοπτρίζουν λεπτομερώς τις εκάστοτε κατηγορίες χρηστών. Στη

συνέχεια, είναι καλό για τη βιβλιοθήκη να μάθει όσο περισσότερες πληροφορίες

μπορεί για τα άτομα που δεν είναι μέλη και δεν την χρησιμοποιούν συχνά. Αυτό μπορεί

να γίνει, για παράδειγμα, στήνοντας έναν πάγκο σε κάποιο κεντρικό σημείο της πόλης ή
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έξω από τη βιβλιοθήκη, όπου ο κόσμος θα καλείται να την γνωρίσει και να συνομιλήσει

με το προσωπικό της. Με τον τρόπο αυτό, η βιβλιοθήκη δείχνει ότι θέλει να είναι

ενεργό μέλος της κοινότητας και ενδιαφέρεται να γνωρίσει τους ανθρώπους που

εξυπηρετεί, ώστε να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τους. Παρόλα αυτά, ο καλύτερος

τρόπος για να εξασφαλιστεί ότι η συλλογή της βιβλιοθήκης ανταποκρίνεται στις

ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των χρηστών είναι μέσω της Καθοδηγούμενης από τους

Χρήστες Επιλογής Υλικού (Patron-Driven Acquisitions). Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην

άποψη ότι οι συλλογές μιας βιβλιοθήκης δεν θα πρέπει να αποτελούνται μόνο από

«κλασσικά» έργα τα οποία έχουν αντέξει στο χρόνο και θεωρείται ότι οφείλουν να

βρίσκονται σε κάθε βιβλιοθήκη, αλλά από υλικό που καλύπτει τις συγκεκριμένες

υπαρκτές ανάγκες του κοινού της εκάστοτε βιβλιοθήκης (Swords, 2011). Η

Καθοδηγούμενη από τους Χρήστες Επιλογή Υλικού μπορεί να εφαρμοστεί θέτοντας την

άκρη ένα ποσοστό του budget προσκτήσεων το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την

αγορά τεκμηρίων που θα έχουν ζητηθεί από τους χρήστες.

Πολύ χρήσιμα στοιχεία για την επιλογή υλικού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες

των χρηστών αποτελούν τα αρχεία των διαδανεισμών. Εάν οι χρήστες ζητούν συχνά

κάποιο συγκεκριμένο τεκμήριο ή υλικό πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, η βιβλιοθήκη

θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να αγοράσει το συγκεκριμένο τεκμήριο ή να

εμπλουτίσει τη συλλογή της στο θέμα που έχει ζήτηση. Μέρος της συλλογής αποτελούν

επίσης και οι ηλεκτρονικές πηγές. Με τις σημερινές τεχνολογίες και τα metrics, είναι

εύκολο να εντοπιστούν ποιες ηλεκτρονικές πηγές χρησιμοποιούνται συχνά και ποιες

λιγότερο ή καθόλου. Εάν εντοπιστούν πηγές τις οποίες οι χρήστες δεν επιλέγουν, η

βιβλιοθήκη μπορεί να τις προβάλλει και να τις προωθήσει, και στη συνέχεια να

παρακολουθεί εάν υπήρξε αύξηση στην χρήση τους. Εάν οι συγκεκριμένες ηλεκτρονικές

πηγές εξακολουθήσουν να έχουν χαμηλή χρήση και επισκεψιμότητα, τότε προτείνεται

η βιβλιοθήκη  να σταματήσει τις συγκεκριμένες συνδρομές και να επενδύσει τα

χρήματα που θα εξοικονομήσει σε κάποια άλλη ανάγκη.

Το υλικό marketing και προώθησης που δημιουργεί η βιβλιοθήκη (π.χ.

φυλλάδια, έντυπα, σελιδοδείκτες, κτλ.) θα πρέπει να είναι σχετικό με τις ανάγκες της
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κοινότητας που αυτή εξυπηρετεί. Στο σημείο αυτό γίνεται αναφορά στο περιεχόμενο

και στον τρόπο που παρουσιάζονται οι πληροφορίες και όχι στο design και στο

αισθητικό κομμάτι των προωθητικών υλικών. Ακόμα, είναι πολύ σημαντικό οι

πληροφορίες που θα βρίσκονται στα έντυπα να είναι έγκυρες και ενημερωμένες ώστε

να αποφευχθεί παραπληροφόρηση των χρηστών. Ωστόσο, η βιβλιοθήκη δεν θα πρέπει

να δημιουργεί προωθητικό και ενημερωτικό υλικό μόνο όταν παρουσιάζεται μια νέα

ανάγκη, αλλά να ακολουθεί μια σχεδιασμένη και προγραμματισμένη προσέγγιση. Με

αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι το νέο υλικό είναι καλής ποιότητας και χρήσιμο.

Συνίσταται να γίνει καταγραφή και έλεγχος (audit) του προωθητικού και marketing

υλικού που έχει δημιουργήσει η βιβλιοθήκη και να καταγραφεί ποιο τμήμα ή

υπάλληλος είναι υπεύθυνος για το καθένα, καθώς επίσης και πότε ενημερώθηκε

τελευταία φορά. Η βιβλιοθήκη μπορεί να ακολουθήσει τις παρακάτω προτάσεις, με

σκοπό να βελτιώσει το προωθητικό της υλικό:

 Να δώσει προσοχή στα ερωτήματα των χρηστών. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει

πολύ το προσωπικό του πληροφοριακού τμήματος. Οι βιβλιοθηκονόμοι

μπορούν να καταγράψουν ερωτήσεις που τους γίνονται συχνά και, εάν

εντοπιστεί ότι οι συγκεκριμένες ερωτήσεις επανεμφανίζονται σε βάθος χρόνου,

αυτό σημαίνει ότι θα ήταν καλό να δημιουργηθεί κάποιος οδηγός που θα

επεξηγεί τα συγκεκριμένα θέματα (π.χ. «πως χρησιμοποιώ το μηχάνημα

αυτόματου δανεισμού;»).

 Να μετατρέψει έντυπες οδηγίες σε ψηφιακές. Μερικά έντυπα φυλλάδια που

επεξηγούν τη λειτουργία κάποιας διαδικτυακής πηγής ή υπηρεσίας της

βιβλιοθήκης ενδεχομένως να ήταν πιο εύχρηστα σε ηλεκτρονική ή πολυμεσική

μορφή. Για παράδειγμα, ένας χρήστης μπορεί να καταλάβει καλύτερα πώς να

χρησιμοποιήσει τον κατάλογο της βιβλιοθήκης εάν παρακολουθήσει ένα

σύντομο βίντεο που θα του παρουσιάζει βήμα προς βήμα τη διαδικασία, παρά

διαβάζοντας ένα φυλλάδιο με γραπτές οδηγίες και στιγμιότυπα οθόνης.

 Να ζητήσει την άποψη των χρηστών. Ο καλύτερος τρόπος να εκτιμηθεί η

χρησιμότητα ενός προωθητικού υλικού είναι ρωτώντας τους ίδιους τους
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χρήστες, για τους οποίους, άλλωστε, προορίζεται. Ωστόσο, οι ερωτήσεις που θα

τους γίνουν χρειάζεται να είναι συγκεκριμένες και να εστιάζουν στη

χρησιμότητα του προωθητικού υλικού.

 Να χρησιμοποιήσει personas. Κατά τη διαδικασία δημιουργίας ενός νέου

προωθητικού εντύπου ή άλλου υλικού, ο σχεδιαστής μπορεί να χρησιμοποιήσει

τις personas που έχει δημιουργήσει, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις διάφορες

ομάδες χρηστών της βιβλιοθήκης, και να σκεφτεί εάν το υλικό που σχεδιάζει θα

ήταν χρήσιμο για κάποια ή κάποιες από αυτές.

Είναι καλό η βιβλιοθήκη να προωθεί και να προβάλλει τα βιβλία και το υλικό

που διαθέτει στη συλλογή της. Αυτό βοηθάει τους χρήστες να βρουν τεκμήρια τα οποία

πιθανόν δεν γνώριζαν ότι η βιβλιοθήκη διαθέτει, καθώς επίσης λειτουργεί ως τρόπος

προσέλκυσης ατόμων που δεν χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη. Η περιήγηση στα ράφια

και η ανακάλυψη με αυτό τον τρόπο περισσότερων τεκμηρίων ενδιαφέροντος για τον

χρήστη αποτελεί ένα πλεονέκτημα του φυσικού χώρου της βιβλιοθήκης έναντι του

ψηφιακού. Μερικοί τρόποι για να βελτιωθεί η προβολή των τεκμηρίων της βιβλιοθήκης

είναι η δημιουργία μιας «βιτρίνας», η οποία μπορεί να αποτελείται από μια μικρή

ραφιέρα ή ένα τραπέζι σε κάποιο κεντρικό σημείο, όπου θα προωθούνται οι νέες

προσκτήσεις της συλλογής ή τεκμήρια σχετικά με κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Ακόμα,

θα μπορούσαν να τοποθετηθούν παρόμοιες βιτρίνες δίπλα στα μηχανήματα

αυτόματου δανεισμού ώστε αν ο χρήστης εντοπίσει κάτι που τον ενδιαφέρει, να μπορεί

να το δανειστεί πριν φύγει. Μια παρόμοια τακτική εφαρμόζεται και στα

πολυκαταστήματα και στα σούπερ μάρκετ, όπου ορισμένα εμπορεύματα, όπως τσίχλες,

γλυκά και άλλα τοποθετούνται σε ράφια ακριβώς πριν από τα ταμεία, ώστε οι πελάτες

να τα δουν λίγο πριν ολοκληρώσουν τα ψώνια τους και να τα αγοράσουν.

Τέλος, οι βιβλιοθηκονόμοι δεν πρέπει να ξεχνούν ότι οι υπηρεσίες και τα

προγράμματα που προσφέρει η βιβλιοθήκη υπάρχουν για να λύσουν κάποια

συγκεκριμένα προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά είναι καλό να αντιμετωπίζονται ως

γρίφοι που χρειάζονται μια λύση. Εάν η βιβλιοθήκη μελετήσει και καταλάβει το κοινό

στο οποίο απευθύνεται, τότε μπορεί να δημιουργήσει υπηρεσίες που θα
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ανταποκρίνονται και θα λύνουν τα προβλήματα αυτά. Η παρατήρηση και οι

συνεντεύξεις με τους χρήστες μπορούν να βοηθήσουν πολύ στην κατανόηση των

αναγκών του κοινού. Συγκεκριμένα, θα ήταν χρήσιμες και οι πληροφορίες για τη ζωή

τους που δεν σχετίζονται άμεσα με τη βιβλιοθήκη, ώστε να δημιουργηθεί μια σφαιρική

εικόνα και οι ανάγκες τους και τα προβλήματά τους να γίνουν κατανοητά σε βάθος. Στη

συνέχεια, η βιβλιοθήκη θα είναι σε θέση να δημιουργήσει υπηρεσίες που θα είναι

ουσιώδεις για τους χρήστες και θα τους βοηθούν να λύσουν τα προβλήματά τους. Αυτό

δείχνει μια βιβλιοθήκη που είναι πραγματικά αφοσιωμένη στην κοινότητά της και έχει

ενεργό θέση μέσα σε αυτήν. Με αυτό τον τρόπο η βιβλιοθήκη δικαιολογεί την ύπαρξή

της, εξασφαλίζει την υποστήριξη του κόσμου και την επιβίωσή της στο μέλλον.

9. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Νταντί, Σκωτία
9.1. Σχετικά με τη βιβλιοθήκη

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Νταντί άνοιξε τις πόρτες της για

το κοινό στις 18 Νοεμβρίου 1988. Ωστόσο, το κτήριο της εποχής εκείνης διέφερε

αρκετά από το σημερινό, καθώς ήταν πιο απλό, μικρότερο και η είσοδός του βρισκόταν

σε διαφορετικό σημείο. Έκτοτε έχουν γίνει δύο μεγάλες επεκτάσεις, μία το 1997 και μία

το 2007. Ακόμα, το 2012 έγινε μερική ανακαίνιση του δευτέρου ορόφου, το 2013

πραγματοποιήθηκε ανασχηματισμός του ισογείου και το 2017 αναδομήθηκε ο πρώτος

όροφος. Έχει προγραμματιστεί ολική ανακαίνιση του δευτέρου ορόφου για το 2020. Οι

αλλαγές αυτές κρίθηκαν απαραίτητες κατά το πέρασμα των χρόνων, ώστε η βιβλιοθήκη

να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις διαφοροποιούμενες ανάγκες του κοινού της,

όπως και στις νέες εξελίξεις και τεχνολογίες. Είναι επίσης σημαντικό ο χώρος να

ανανεώνεται ώστε το περιβάλλον όπου εργάζονται και μελετούν οι φοιτητές να είναι

ευχάριστο και λειτουργικό.

Αυτή τη στιγμή, η βιβλιοθήκη διαθέτει 429.772 έντυπα βιβλία, 115.417 τόμους

έντυπων επιστημονικών περιοδικών, 6.048 DVDs και 954 χάρτες. Επίσης, προσφέρει

πρόσβαση σε 64.563 επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σε 649.336 ηλεκτρονικά
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βιβλία (e-books). Κατά μέσο όρο, την βιβλιοθήκη επισκέπτονται 2.570 χρήστες την

ημέρα, οι οποίοι περνούν σε αυτή περίπου 2 ώρες και 40 λεπτά ο καθένας.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Νταντί διαθέτει τρία παραρτήματα, πέρα

από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, τα οποία βρίσκονται σε άλλες σχολές και campuses του

Πανεπιστημίου. Το πρώτο παράρτημα βρίσκεται στο Duncan of Jordanstone College of

Art and Design (DJCAD), τη σχολή του Πανεπιστημίου που εστιάζει στην Τέχνη και τις

διάφορες μορφές της. Η βιβλιοθήκη του DJCAD διαθέτει εξειδικευμένο υλικό που

εστιάζει στην Τέχνη και προσφέρει χώρους ανάγνωσης, καθώς επίσης και δωμάτια

ομαδικής εργασίας στα οποία μπορούν να κάνουν κράτηση οι χρήστες. Το δεύτερο

παράρτημα βρίσκεται στο νοσοκομείο Ninewells στα περίχωρα της πόλης του Νταντί,

όπου οι φοιτητές της Ιατρικής παρακολουθούν κάποια από τα μαθήματά τους και

αρκετοί πραγματοποιούν την ειδίκευσή τους. Η βιβλιοθήκη Ninewells περιλαμβάνει

υλικό σχετικά με την Ιατρική και τις παρεμφερείς επιστήμες, καθώς επίσης και αρκετά

σχετικά έντυπα επιστημονικά περιοδικά και πτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές

εργασίες φοιτητών. Είναι μια μοντέρνα βιβλιοθήκη με αρκετούς χώρους ανάγνωσης,

υπολογιστές και χώρους παρουσιάσεων. Το τρίτο παράρτημα βρίσκεται στο campus της

πόλης Kirkcaldy, όπου εδρεύουν οι σχολές Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. Στη

βιβλιοθήκη αυτή προσφέρονται χώροι μελέτης, υπολογιστές, καθώς επίσης και

μαθήματα πληροφοριακού γραμματισμού και βοήθεια στους χρήστες που δεν έχουν τη

δυνατότητα να επισκεφθούν την Κεντρική Βιβλιοθήκη.
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9.2. Το κτήριο

Εικόνα 6: Το κτήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Νταντί
[Πηγή: https://libguides.dundee.ac.uk/membership]

Η είσοδος της βιβλιοθήκης είναι ευχάριστη και φωτεινή. Μπαίνοντας, οι

φοιτητές καλωσορίζονται από το προσωπικό ασφαλείας. Στη συνέχεια, περνώντας από

τις πύλες ελέγχου, εντοπίζουν αμέσως μπροστά τους το πληροφοριακό γραφείο. Με

αυτό τον τρόπο, βλέπουν τους βιβλιοθηκονόμους και γνωρίζουν πού μπορούν να

απευθυνθούν ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που χρειαστούν βοήθεια. Σε γενικές

γραμμές, το κτήριο διαθέτει αρκετούς ανοιχτούς χώρους και πολλά παράθυρα, με

σκοπό να αποφευχθεί η συμφόρηση και να δημιουργηθεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Το κτήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Νταντί εκτείνεται

σε τρία επίπεδα, στο ισόγειο και σε δύο ορόφους. Με σκοπό να διευκολυνθεί ο

εντοπισμός των διάφορων σημείων ενδιαφέροντος (π.χ. ομαδικός χώρος εργασίας,

αίθουσες προς κράτηση, συγκεκριμένοι ταξινομικοί αριθμοί, κ.ά.), ο κάθε όροφος έχει

χωριστεί σε δύο ζώνες, την Ζώνη Α και την Ζώνη Β. Λίγο μετά την είσοδο και στα

κλιμακοστάσια της βιβλιοθήκης υπάρχει αναλυτικός πίνακας που παρουσιάζει τον κάθε

όροφο και τι μπορεί να βρει ο χρήστης στην εκάστοτε ζώνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η

βιβλιοθήκη εφαρμόζει τμηματοποίηση στους χώρους της. Κατά γενικό κανόνα, ο κάθε
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όροφος προορίζεται για διαφορετικό τύπο μελέτης και εργασίας. Στο ισόγειο οι

φοιτητές μπορούν να εργαστούν ομαδικά (Group Study) και η ομιλία επιτρέπεται σε

κανονικά επίπεδα. Στο χώρο αυτό εντοπίζονται πολλά μεγάλα τραπέζια με αρκετές

καρέκλες, καθώς επίσης και υπολογιστές τοποθετημένοι ο ένας δίπλα στον άλλο, με

σκοπό να υποστηριχθεί καλύτερα η ομαδική μελέτη. Στον πρώτο όροφο συναντώνται

τραπέζια για ολιγομελή ομαδική εργασία αλλά και αρκετά γραφεία ατομικής μελέτης.

Αποτελεί χώρο όπου επιτρέπονται οι συζητήσεις, αλλά χαμηλόφωνα ώστε να μην

ενοχλούνται οι άλλοι φοιτητές (Quiet Study). Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής

περιόδου, ο πρώτος όροφος μετατρέπεται σε χώρο σιωπηλής μελέτης (Silent Study),

κατόπιν αιτήματος των φοιτητών για περισσότερους ήσυχους χώρους. Ο δεύτερος

όροφος αποτελείται στην πλειονότητά του από ατομικά γραφεία, καθώς συνιστά χώρο

σιωπηλής μελέτης (Silent Study), όπου δεν επιτρέπεται κανενός είδους ομιλία.

Η βιβλιοθήκη διαθέτει χώρους ομαδικής κυρίως μελέτης, τους οποίους οι

χρήστες μπορούν να κάνουν κράτηση με σκοπό να δουλέψουν στα project και τις

εργασίες τους σε ένα ήσυχο περιβάλλον, χωρίς να ενοχλούν τους υπόλοιπους φοιτητές.

Οι χώροι αυτοί είναι μικρά δωμάτια (pods), τα οποία βρίσκονται στο ισόγειο,

μεγαλύτερα δωμάτια που υπάρχουν σε όλους τους ορόφους, ή τραπέζια τα οποία

διαθέτουν διαχωριστικά και απομονώνονται από τον υπόλοιπο χώρο. Οι χώροι προς

κράτηση αποτελούνται από ένα οβάλ τραπέζι με καρέκλες και μια μεγάλη οθόνη στην

οποία οι χρήστες μπορούν να συνδέσουν τις συσκευές τους. Ορισμένοι χώροι

περιλαμβάνουν επίσης και υπολογιστή με ασύρματο ποντίκι και πληκτρολόγιο, ο

οποίος συνδέεται στην οθόνη, με σκοπό να υποστηριχθεί η ομαδική εργασία. Ακόμα,

μετά από αίτημα των χρηστών, η βιβλιοθήκη δημιούργησε στον πρώτο όροφο ένα

χώρο αποκλειστικά για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (Magdalen Green Postgraduate

Suite). Η είσοδος στο χώρο αυτό επιτρέπεται μόνο στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και

στο ακαδημαϊκό προσωπικό και ενεργοποιείται με την σάρωση της ακαδημαϊκής τους

ταυτότητας. Η σουίτα των μεταπτυχιακών φοιτητών περιλαμβάνει δυο μικρές αίθουσες

με ατομικά γραφεία, όπου επιτρέπεται η σιωπηλή και η χαμηλόφωνη εργασία

αντίστοιχα. Ακόμα, διαθέτει ένα χώρο συγκέντρωσης με μια μικρή κουζίνα και
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πολυθρόνες, καθώς επίσης και ερμάρια (lockers), τα οποία μπορούν να  δανειστούν οι

φοιτητές.

Εικόνα 7: Ένα από τα μικρά δωμάτια (pods) στο ισόγειο, στο οποίο οι φοιτητές μπορούν να κάνουν κράτηση

Κατά την ανακαίνιση του πρώτου ορόφου το καλοκαίρι του 2017, η βιβλιοθήκη

είχε την ευκαιρία να προσθέσει νέους και πρωτότυπους χώρους για τους χρήστες της.

Έτσι, εκτός από το Magdalen Green Postgraduate Suite, δημιουργήθηκε το εργαστήρι

ιδεών Strawberry Bank Ideas Lab. Ο συγκεκριμένος χώρος διαθέτει διάφορες παροχές

που υποστηρίζουν την ευέλικτη μάθηση, όπως έπιπλα με ρόδες για εύκολη αναδιάταξη

του χώρου ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε ομάδας που τον χρησιμοποιεί. Ακόμα, οι

τοίχοι διαθέτουν ειδική επένδυση που επιτρέπει στους χρήστες να γράφουν πάνω σε

αυτούς, προσφέροντας ένα δυναμικό καμβά έκφρασης και οργάνωσης ιδεών.

Παρέχονται υπολογιστές, οθόνες για σύνδεση προσωπικών συσκευών, καθώς επίσης

και προτζέκτορες. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε και ο πολυμεσικός χώρος Tay Bridge

Studio, στον οποίο οι φοιτητές μπορούν να βρουν κάμερες, μικρόφωνα και έναν

υπολογιστή που διαθέτει λογισμικό για την επεξεργασία ήχου και εικόνας. Επίσης,

περιλαμβάνει ειδικό φωτισμό που βοηθά στην καλύτερη λήψη εικόνας, πράσινο φόντο

για προσθήκη εφέ σε βίντεο, καθώς επίσης και ηχομόνωση.  Γενικότερα, ο χώρος αυτός
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διαθέτει ό,τι μπορεί να χρειαστεί κανείς για την παραγωγή video, φωτογραφιών και

ήχου.

Η βιβλιοθήκη εντόπισε την ανάγκη των χρηστών να κάνουν διάλειμμα από τη

μελέτη τους και την επιθυμία τους για έναν πιο άνετο χώρο, στον οποίο θα μπορούν να

χαλαρώνουν και να κοινωνικοποιούνται. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε, κατά την

ανακαίνιση του πρώτου ορόφου, το Broughty Ferry Beach Club. Η διακόσμηση του

χώρου αυτού είναι εμπνευσμένη από την κοντινή παραλιακή πόλη Broughty Ferry και

περιέχει πολυθρόνες και άνετα καθίσματα, με σκοπό να παροτρύνει τους φοιτητές να

κάνουν διαλείμματα από το διάβασμα, ώστε να είναι πιο αποδοτικοί.

Εικόνα 8: Ο χώρος χαλάρωσης Broughty Ferry Beach Club

Η βιβλιοθήκη διαθέτει επίσης έναν χώρο εστίασης στο ισόγειο, όπου οι

φοιτητές μπορούν να προμηθευτούν ροφήματα, σνακ και σάντουιτς. Διαθέτει

καθίσματα εντός του χώρου, τα οποία οι φοιτητές επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν

ακόμη και αν θέλουν να καταναλώσουν τρόφιμα που έχουν φέρει από το σπίτι. Υπάρχει

επίσης ένας φούρνος μικροκυμάτων που προορίζεται για χρήση από τους φοιτητές.

Υπάρχουν ψύκτες νερού σε αρκετά σημεία σε όλη τη βιβλιοθήκη, καθώς επίσης και

μικρές κουζίνες με παροχή κρύου και ζεστού νερού στον πρώτο όροφο, για την
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παραγωγή ροφημάτων. Γενικότερα, η βιβλιοθήκη επιτρέπει την κατανάλωση φαγητού

και ποτών στους χώρους της, με εξαίρεση τα ζεστά γεύματα, τα οποία πρέπει να

περιορίζονται στο χώρο του café στο ισόγειο.

Μια από τις παροχές της βιβλιοθήκης με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι τα

ερμάρια (lockers), δηλαδή ντουλάπια με κλειδί στα οποία οι φοιτητές μπορούν να

αποθηκεύσουν τα προσωπικά τους αντικείμενα για ορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτή

τη στιγμή η Κεντρική Βιβλιοθήκη διαθέτει 196 ερμάρια προς δανεισμό, και χωρίζονται

στις εξής κατηγορίες:
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 97 απλά ερμάρια, με μέγιστο χρόνο δανεισμού τις τέσσερις εβδομάδες.

 48 ερμάρια μεταπτυχιακών φοιτητών. Βρίσκονται στη σουίτα των

μεταπτυχιακών φοιτητών (Magdalen Green Postgraduate Suite) και είναι

δεσμευμένα για αυτούς. Ο μέγιστος χρόνος δανεισμού τους είναι 12

εβδομάδες.

 36 ημερήσια ερμάρια, τα κλειδιά των οποίων οι φοιτητές πρέπει να

επιστρέψουν μέχρι το βράδυ της επόμενης ημέρας.

 15 ερμάρια για φορητούς υπολογιστές. Είναι μικρότερα από τα υπόλοιπα

ερμάρια και διαθέτουν πρίζα ώστε οι φοιτητές να μπορούν να φορτίζουν τους

φορητούς τους υπολογιστές ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Δανείζονται για

μία ημέρα.

Εικόνα 9: Ερμάρια (lockers) στο ισόγειο

Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν κράτηση για τα ερμάρια, όπως θα έκαναν και

με ένα βιβλίο ή DVD, και να παραλάβουν το κλειδί που τους αντιστοιχεί από το

πληροφοριακό γραφείο εντός 24 ωρών. Εάν ο φοιτητής δεν έρθει να πάρει το κλειδί

του, αυτό θα δοθεί στο επόμενο άτομο που έχει κάνει κράτηση.
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Η βιβλιοθήκη προσπαθεί να προσφέρει στους φοιτητές που εξυπηρετεί έναν

εύχρηστο και λειτουργικό χώρο που να καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες του κάθε

χρήστη. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, οι χώροι όπου εργάζονται οι φοιτητές είναι

ευχάριστοι, φωτεινοί και γενικότερα δημιουργούν θετική διάθεση. Ακόμα, ορισμένα

γραφεία και καρέκλες διαθέτουν προσαρμόσιμο ύψος, ενώ άλλα είναι σχεδιασμένα για

φοιτητές που προτιμούν να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή όρθιοι ή καθισμένοι σε ένα

ψηλό σκαμπό. Δεδομένου ότι η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Νταντί είναι

ακαδημαϊκή και χρησιμοποιείται από πολλούς νέους που αξιοποιούν μια πληθώρα

ηλεκτρονικών συσκευών, υπάρχουν επαρκείς παροχές ρεύματος σε πολλά σημεία,

τόσο εντοιχισμένες όσο και πάνω στα γραφεία.

Εικόνα 10: Πληθώρα παροχών ρεύματος πάνω σε κάθε γραφείο

9.3. Πιστοποίηση Customer Service Excellence (CSE)
Από το  2008, στο Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόζεται το πρότυπο Customer Service

Excellence, το οποίο έχει ως σκοπό την πιστοποίηση της καλής ποιότητας της

εξυπηρέτησης των πελατών ή των χρηστών ενός οργανισμού (‘Customer Service

Excellence ®’, χ.χ.). Με σκοπό ένας οργανισμός να λάβει την πιστοποίηση Customer
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Service Excellence, θα πρέπει να πληροί 5 βασικά κριτήρια, τα οποία περιλαμβάνουν

συνολικά 57 στοιχεία (‘Customer Service Excellence’, 2018), και να αξιολογηθεί από

έναν εξουσιοδοτημένο ελεγκτή. Τα κριτήρια αυτά είναι τα ακόλουθα:

 Επίγνωση των πελατών: Ουσιαστική κατανόηση των πελατών και των αναγκών

τους, καθώς επίσης και της απόδοσης της εξυπηρέτησης που προσφέρει ο

οργανισμός. Χρήση των πληροφοριών αυτών με σκοπό την βελτίωση των

υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης.

 Η κουλτούρα του οργανισμού: Ο οργανισμός θα πρέπει να υιοθετεί μια

πελατοκεντρική προσέγγιση, η οποία να εφαρμόζεται σε ολόκληρο τον

οργανισμό, από τη διεύθυνση μέχρι το προσωπικό εξυπηρέτησης (front-line

staff).

 Πληροφορία και πρόσβαση: Ουσιαστική και ακριβής επικοινωνία του

οργανισμού με τους πελάτες και παροχή σε αυτούς κατάλληλης πληροφόρησης.

 Απόδοση: Ο τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός πετυχαίνει τους στόχους του, τα

αποτελέσματα των στόχων αυτών και η μέθοδος που αντιμετωπίζονται τα

προβλήματα. Η συλλογή και αξιοποίηση των ιδεών, των απόψεων και των

παραπόνων των πελατών για την βελτίωση του τρόπου λειτουργίας.

 Ποιότητα εξυπηρέτησης: Η ποιότητα των υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης που

λαμβάνουν οι πελάτες, καθώς επίσης και η ταχύτητα της πρώτης επικοινωνίας

και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων (‘Customer Service Excellence ®’, χ.χ.).

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Νταντί έχει ξεκινήσει την προετοιμασία για

αξιολογηθεί και να λάβει την πιστοποίηση CSE από το 2014. Την περίοδο εκείνη, η

βιβλιοθήκη είχε ορίσει συγκεκριμένα μέλη του προσωπικού, τα οποία εξέταζαν

μεμονωμένα στοιχεία του προτύπου κάθε δύο εβδομάδες. Η βιβλιοθήκη σκόπευε, με

αυτό τον τρόπο, να λάβει την πιστοποίηση μέχρι το 2017. Ωστόσο, προέκυψαν άλλες

ανάγκες που χρειάστηκαν πιο άμεση αντιμετώπιση (ανακαινίσεις των χώρων και

εγκατάσταση νέου προγράμματος διαχείρισης της βιβλιοθήκης), και η διαδικασία

καθυστέρησε. Στη συνέχεια, η βιβλιοθήκη είχε την ευκαιρία να απασχολήσει για 6

μήνες έναν απόφοιτο του Πανεπιστημίου στα πλαίσια της πρακτικής του άσκησης, ο
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οποίος διέθετε σχετικές γνώσεις. Ο συγκεκριμένος συνεργάτης δημιούργησε την

φιλοσοφία και τους στόχους εξυπηρέτησης, και πρότεινε νέους τρόπους συλλογής

ανατροφοδότησης (feedback) από τους χρήστες. Τον Μάιο του 2017, η βιβλιοθήκη

επέλεξε τον φορέα αξιολόγησής της και είχε την πρώτη της αρχική αξιολόγηση τον

Ιούνιο. Από αυτήν εντοπίστηκαν ορισμένοι τομείς στους οποίους μπορεί να βελτιωθεί

πριν την κύρια ολική αξιολόγηση, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του

2019. Κατά την διαδικασία της κύριας αξιολόγησης, η βιβλιοθήκη θα αποστείλλει στον

αξιολογητή πληροφορίες που θα υποστηρίζουν και θα αποδεικνύουν ότι πληροί τα

στοιχεία που ορίζει το πρότυπο. Περίπου τέσσερις εβδομάδες μετά, ο αξιολογητής θα

επισκεφθεί τον χώρο της βιβλιοθήκης για να εξετάσει ο ίδιος τα στοιχεία από κοντά και

να συζητήσει με το προσωπικό του Πανεπιστημίου και της βιβλιοθήκης, καθώς επίσης

και με τους φοιτητές, με σκοπό να εξακριβώσει την ποιότητα των υπηρεσιών και της

εξυπηρέτησης. Εάν κρίνει ότι η βιβλιοθήκη πληροί τις προϋποθέσεις, τότε αυτή

λαμβάνει την πιστοποίηση CSE. Εάν όχι, ο αξιολογητής θα κάνει ορισμένες προτάσεις

και παρατηρήσεις σχετικά με σημεία που υστερούν, ώστε η βιβλιοθήκη να βελτιωθεί

μέχρι την επόμενη αξιολόγηση (Thomson, 2018).

Η βιβλιοθήκη προσπαθεί συνεχώς να ανταποκριθεί στα κριτήρια και στα στοιχεία

του προτύπου CSE και δίνει μεγάλη έμφαση στην κατανόηση των χρηστών της και στην

εξακρίβωση των αναγκών τους. Αρχικά, διαθέτει μια σύντομη φόρμα στην ιστοσελίδα

της όπου οι χρήστες μπορούν να καταθέσουν τα σχόλια τους. Επίσης, οι φοιτητές

μπορούν να προσφέρουν feedback στη βιβλιοθήκη χρησιμοποιώντας τις κάρτες που

βρίσκονται για αυτό το σκοπό σε διάφορα σημεία του κτηρίου, τις οποίες καταθέτουν

στα ειδικά κουτιά. Ακόμα, μετά από κάθε ενημερωτική εκδήλωση ή workshop που

οργανώνει, η βιβλιοθήκη ζητά μέσω email από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν

την ποιότητα του μαθήματος που παρακολούθησαν.

Η βιβλιοθήκη επιχειρεί να γνωρίσει καλύτερα τους φοιτητές που εξυπηρετεί,

καλώντας τους να συμμετάσχουν σε μικρής ή μεγάλης κλίμακας έρευνες (surveys). Η

πιο σημαντική είναι η Ετήσια Έρευνα, η οποία περιλαμβάνει γενικές ερωτήσεις σχετικά

με τη βιβλιοθήκη και την εξυπηρέτηση που λαμβάνουν οι χρήστες, ώστε να γίνουν
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γνωστά τα σχόλια τους. Αρκετά ενδιαφέρουσα είναι και η ετήσια έρευνα που

διεξάγεται με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου και έχει ανάλογο θέμα. Οι

φοιτητές καλούνται να γράψουν στη βιβλιοθήκη ένα «γράμμα αγάπης ή χωρισμού».

Στην πρώτη περίπτωση αναφέρονται σε χαρακτηριστικά της βιβλιοθήκης που τους

αρέσουν, και στη δεύτερη περίπτωση σχολιάζουν στοιχεία που θεωρούν ότι μπορούν

να βελτιωθούν. Η συγκεκριμένη έρευνα έχει ανεπίσημο χαρακτήρα και αρκετή

συμμετοχή από τους χρήστες.

Εικόνα 11: Το ερώτημα που τέθηκε στους χρήστες κατά την έρευνα με θέμα τη γιορτή του Αγ. Βαλεντίνου

Αρκετά χρήσιμα για την κατανόηση και μέτρηση του τρόπου χρήσης της

βιβλιοθήκης και των παροχών της είναι τα στατιστικά χρήσης και τα ηλεκτρονικά

metrics από την ιστοσελίδα της. Το τμήμα προσκτήσεων μπορεί να επωφεληθεί

ιδιαίτερα από τα στατιστικά χρήσης του υλικού και να εντοπίσει τις προτιμήσεις των

χρηστών, ώστε να είναι σε θέση να επιλέγει τις κατάλληλες πηγές για αυτούς. Κατά

παρόμοιο τρόπο, τα στατιστικά χρήσης ενός χώρου, μιας υπηρεσίας ή μιας παροχής της

βιβλιοθήκης τής δίνουν τη δυνατότητα να εντοπίσει κατά πόσο οι χρήστες αξιοποιούν,

και κατ  ́ επέκταση θεωρούν χρήσιμες, τις συγκεκριμένες παροχές. Οι πληροφορίες

αυτές είναι ουσιώδεις για τη βιβλιοθήκη και μπορούν να τη βοηθήσουν να

προσαρμοστεί καλύτερα στις ανάγκες των χρηστών. Το ίδιο ισχύει και με τα online

metrics. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Νταντί αποτελεί μέρος

του ευρύτερου ιστοτόπου του Πανεπιστημίου, στον οποίο εφαρμόζονται τα Google

Analytics. Η βιβλιοθήκη έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που την αφορούν και μπορεί

να τις αξιοποιήσει για να βελτιώσει τον διαδικτυακό της χώρο. Ακόμα, χρησιμοποιεί

την πλατφόρμα LibGuides για τη δημιουργία ηλεκτρονικών οδηγών για τους φοιτητές, η
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οποία διαθέτει το δικό της σύστημα μέτρησης της χρήσης και της επισκεψιμότητας,

ωστόσο έχουν εφαρμοστεί και σε αυτήν τα Google Analytics.

 Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Νταντί έχει προβεί πρόσφατα στη

δημιουργία personas, οι οποίες θα την βοηθήσουν στην από εδώ και πέρα ανάπτυξη

και αναθεώρηση των υπηρεσιών της. Οι personas αυτές δημιουργήθηκαν με βάση την

παρατήρηση, τα σχόλια των βιβλιοθηκονόμων του πληροφοριακού τμήματος, καθώς

επίσης και στατιστικά και δημογραφικά στοιχεία (π.χ. ηλικία, φύλο, σχολή, κ.ά.) των

φοιτητών του Πανεπιστημίου. Οι personas αποτελούν φανταστικά αντιπροσωπευτικά

«δείγματα» των διάφορων ομάδων των χρηστών που εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη και

σκοπός τους είναι να υπενθυμίζουν στους βιβλιοθηκονόμους τις διαφορετικές ανάγκες

και απαιτήσεις των ομάδων αυτών με έναν εύκολο και παραστατικό τρόπο.

Εικόνα 12: Μία από τις personas που έχει δημιουργήσει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Νταντί
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Τέλος, η βιβλιοθήκη επιχείρησε να καταγράψει τα «ταξίδια» των χρηστών της. Σε

πρώτη φάση, η δράση αυτή υλοποιήθηκε κυριολεκτικά, καταγράφοντας

δειγματοληπτικά την διαδρομή και τις στάσεις των χρηστών από την είσοδό τους στο

κτήριο, μέχρι να επιλέξουν να καθίσουν σε κάποιο χώρο εργασίας ή να αποχωρίσουν. Η

διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε με σκοπό να εξακριβωθούν οι προτιμήσεις των

χρηστών σχετικά με τους χώρους της βιβλιοθήκης και να εντοπιστούν χώροι που οι

φοιτητές δεν επιλέγουν. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει καταγραφή των «ταξιδιών» των

χρηστών κατά την χρήση κάποιας υπηρεσίας, για παράδειγμα της παραλαβής ενός

τεκμηρίου στο οποίο έχει γίνει κράτηση, με σκοπό να εντοπιστούν προβλήματα και

σημεία στη διαδικασία που δυσκολεύουν τους χρήστες, ώστε στη συνέχεια να λυθούν.

9.4. Σημεία εξυπηρέτησης
Η βιβλιοθήκη κάνει σημαντική προσπάθεια ώστε να εξυπηρετήσει τους χρήστες

της με τον καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο. Για το λόγο αυτό, έχει δώσει

ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία και στα μέσα εξυπηρέτησης. Το πληροφοριακό γραφείο

βρίσκεται ακριβώς μετά την είσοδο του κτηρίου. Έτσι, οι χρήστες το βλέπουν αμέσως,

ανεξάρτητα από το σημείο της βιβλιοθήκης στο οποίο θέλουν να πάνε, και γνωρίζουν

αμέσως πού μπορούν να βρουν βοήθεια, σε περίπτωση που τη χρειαστούν. Ο χώρος

όπου βρίσκεται το πληροφοριακό γραφείο είναι διακοσμημένος με φωτεινά και

μοντέρνα χρώματα και έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην υπάρχουν

αντικείμενα και εμπόδια, για παράδειγμα ράφια οργάνωσης ή υπερυψωμένο τμήμα

του πληροφοριακού γραφείου, ανάμεσα στους φοιτητές και στους βιβλιοθηκονόμους,

με σκοπό την προτροπή των χρηστών να προσεγγίσουν τους βιβλιοθηκονόμους πιο

εύκολα. Οι οθόνες των υπολογιστών του πληροφοριακού γραφείου βρίσκονται πλάγια

και όχι μπροστά από τους βιβλιοθηκονόμους, με σκοπό να μην εμποδίζουν την οπτική

επαφή με τους χρήστες, και διαθέτουν κινητούς βραχίονες ώστε οι βιβλιοθηκονόμοι να

μπορούν να τις γυρίζουν προς τους χρήστες, με σκοπό να τους δείχνουν πληροφορίες

στην οθόνη πιο εύκολα. Ακόμα, διατίθενται καρέκλες μπροστά στο πληροφοριακό

γραφείο για τους χρήστες σε περίπτωση που το ερώτημά τους απαιτεί περισσότερο

χρόνο.
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Το τμήμα Πληροφορικής, το οποίο διαχειρίζεται τους υπολογιστές, τα δίκτυα

και τις ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου, διαθέτει ένα παράρτημα στη βιβλιοθήκη. Σε

αυτό, φοιτητές και προσωπικό μπορούν να απευθυνθούν και να λάβουν βοήθεια για

προβλήματα που μπορεί να έχουν με τις ηλεκτρονικές παροχές του Πανεπιστημίου (π.χ.

αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά τη σύνδεση στο ακαδημαϊκό τους email, ή

χρειάζονται καθοδήγηση για να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες εκτύπωσης). Οι

συνάδελφοι πληροφορικοί μοιράζονται το πληροφοριακό γραφείο με τους

βιβλιοθηκονόμους, και έτσι, σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής χρειάζεται βοήθεια

με κάποιο τεχνικό θέμα, δεν χρειάζεται να ψάξει κάπου αλλού για να βρει λύση. Ανά

πάσα στιγμή, στο πληροφοριακό γραφείο βρίσκονται τουλάχιστον ένας

βιβλιοθηκονόμος και ένας πληροφορικός, ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετούν τους

χρήστες για όποιο θέμα μπορεί να χρειάζονται βοήθεια.

Η βιβλιοθήκη εξυπηρετεί τους χρήστες και απαντά στα πληροφοριακά τους

ερωτήματα με διάφορους τρόπους και μέσα. Εάν κάποιος φοιτητής αντιμετωπίζει

κάποιο πρόβλημα, για παράδειγμα, δυσκολεύεται να αποκτήσει πρόσβαση σε κάποιο

επιστημονικό άρθρο, ο πιο άμεσος τρόπος να εξυπηρετηθεί είναι να ζητήσει τη

βοήθεια των βιβλιοθηκονόμων στο πληροφοριακό γραφείο. Εάν αυτό δεν είναι

δυνατόν, μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια της βιβλιοθήκης μέσω email ή τηλεφώνου.

Ακόμα, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Νταντί δίνει στους χρήστες της τη

δυνατότητα να επικοινωνήσουν μαζί της μέσω chat, μέσω του οποίου μπορούν να

λάβουν άμεση απάντηση και συμβουλές από τους βιβλιοθηκονόμους. Κατά τις ώρες

λειτουργίας της βιβλιοθήκης, τα ερωτήματα απαντώνται από τους ίδιους τους

βιβλιοθηκονόμους της, ενώ τις υπόλοιπες ώρες του εικοσιτετράωρου, προωθούνται σε

βιβλιοθηκονόμους άλλων βιβλιοθηκών στην Αμερική, οι οποίοι εργάζονται την ώρα

εκείνη και οι βιβλιοθήκες τους συμμετέχουν επίσης στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που

οι βιβλιοθηκονόμοι των άλλων βιβλιοθηκών δεν είναι σε θέση να απαντήσουν στο

ερώτημα του φοιτητή που χρησιμοποιεί την υπηρεσία chat, τότε αυτό θα προωθηθεί,

ώστε να το αναλάβουν οι βιβλιοθηκονόμοι της Βιβλιοθήκης του Νταντί την επόμενη
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μέρα. Η υπηρεσία αυτή έχει μεγάλη απήχηση λόγω της άμεσης εξυπηρέτησης που

παρέχει και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στους εξ’ αποστάσεως φοιτητές.

Εικόνα 13: Το παράθυρο του chat με το οποίο οι φοιτητές μπορούν να λάβουν βοήθεια από τους βιβλιοθηκονόμους

Οι βιβλιοθηκονόμοι προσπαθούν να βοηθήσουν τα μέλη του Πανεπιστημίου,

προσφέροντας μαθήματα, εργαστήρια και παρουσιάσεις σχετικά με ακαδημαϊκά

θέματα, εργαλεία και πηγές που παρέχει η βιβλιοθήκη. Συνήθως τα σεμινάρια αυτά

γίνονται στο χώρο της βιβλιοθήκης και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν

συμμετοχή για να τα παρακολουθήσουν. Τις περισσότερες φορές έχουν πρακτικό

χαρακτήρα και οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία, χρησιμοποιώντας

το εργαλείο που παρουσιάζεται (π.χ. Reading Lists) ή ακολουθώντας τις οδηγίες του

βιβλιοθηκονόμου, ώστε να φέρουν σε πέρας κάποια εργασία. Μετά το τέλος των

μαθημάτων αυτών, οι συμμετέχοντες καλούνται μέσω email να συμπληρώσουν ένα

σύντομο ερωτηματολόγιο, στο οποίο αξιολογούν την ποιότητα του εργαστηρίου που

παρακολούθησαν. Ακόμα, οι βιβλιοθηκονόμοι συχνά επισκέπτονται τις διάφορες

σχολές και τμήματα του Πανεπιστημίου και κάνουν παρουσιάσεις στους φοιτητές
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σχετικά με τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, πώς αυτή μπορεί να τους βοηθήσει και τί

είδους υλικό τους παρέχει. Άλλες παρουσιάσεις εστιάζουν στις τεχνικές και τα μέσα

που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι φοιτητές για να βρουν τις πληροφορίες που

χρειάζονται, καθώς επίσης και στην συγγραφή της πτυχιακής τους εργασίας. Ωστόσο, η

πιο σημαντική και αποτελεσματική για τους χρήστες μέθοδος εκπαίδευσης είναι οι

ένας-προς-έναν (one-to-one) συναντήσεις με τους βιβλιοθηκονόμους. Οι φοιτητές

επικοινωνούν με τη βιβλιοθήκη και δίνουν μερικές γενικές πληροφορίες για την

εργασία που δουλεύουν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με σκοπό ο

βιβλιοθηκονόμος να έχει προετοιμαστεί πριν τη συνάντηση. Στη συνέχεια κλείνουν ένα

ραντεβού με κάποιον από τους βιβλιοθηκονόμους, ο οποίος θα τους βοηθήσει βήμα

προς βήμα ώστε να διεκπεραιώσουν την εργασία τους με επιτυχία. Οι συναντήσεις

αυτές είναι πολύ χρήσιμες για τους φοιτητές, καθώς η βοήθεια που λαμβάνουν είναι

εξειδικευμένη στις ανάγκες τους και έχουν ένα σύμβουλο ο οποίος μπορεί να τους

καθοδηγήσει σε ό,τι χρειαστούν.

9.5. Εξυπηρέτηση των χρηστών και υπηρεσίες της βιβλιοθήκης
Η βιβλιοθήκη δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση των

φοιτητών της και το δείχνει έμπρακτα. Σε όλες τις έρευνες (surveys) που

πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια σχετικά με την ικανοποίηση των χρηστών της

Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Νταντί, κοινός παρονομαστής υπήρξαν τα θετικά

σχόλια για την εξυπηρέτηση του παρείχε το προσωπικό. Η βιβλιοθήκη διαθέτει

φιλοσοφία υπηρεσιών (“Customer Charter”), η οποία δημιουργήθηκε με βάση τις αξίες

που πρεσβεύει το Πανεπιστήμιο, εφαρμόζεται ενεργά από όλο το προσωπικό και έχει

αναρτηθεί στον διαδικτυακό της τόπο. Οι πολιτικές της βιβλιοθήκης είναι

εμπεριστατωμένες και καλύπτουν κάθε πτυχή της λειτουργίας της, με σκοπό να

συντελούν στην δημιουργία μιας θετικής εμπειρίας για τους χρήστες, χωρίς να

αποτελούν τροχοπέδη για αυτούς. Για την διευκόλυνση των φοιτητών, η βιβλιοθήκη

έχει δημιουργήσει έναν σύντομο παραστατικό οδηγό με τις πιο σημαντικές πολιτικές,

ώστε αυτές να είναι εύκολα κατανοητές και εντοπίσημες. Οι χρήστες μπορούν να

διαβάσουν τον συνοπτικό οδηγό, αλλά και το πλήρες κείμενο με τις πολιτικές της
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βιβλιοθήκης στην ιστοσελίδα της. Ακόμα, η βιβλιοθήκη έχει θεσπίσει ορισμένους

στόχους (π.χ. μέγιστος χρόνος αναμονής των χρηστών μέχρι να εξυπηρετηθούν, χρόνος

αναμονής για συνάντηση ένας-προς-έναν με κάποιο βιβλιοθηκονόμο κ.ά.) σχετικά με

τον τρόπο και την ποιότητα της εξυπηρέτησης που προσφέρει, οι οποίοι φροντίζει και

ελέγχει να ώστε να τηρούνται.

Η βιβλιοθήκη έχει ενεργό ρόλο στην κοινότητα του Πανεπιστημίου, παρέχοντας

στους φοιτητές του ουσιαστικές και χρήσιμες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες πληροφοριακού

γραμματισμού που προσφέρουν οι βιβλιοθηκονόμοι, είτε σε μορφή παρουσίασης σε

ένα αμφιθέατρο είτε ένας-προς-έναν, καθώς επίσης και οι περιηγήσεις στους χώρους

της βιβλιοθήκης, είναι κάποιες από τις σημαντικότερες υπηρεσίες. Σε αρκετές

περιπτώσεις αποτελούν την πρώτη επαφή των φοιτητών με τη βιβλιοθήκη και τους

μαθαίνουν πώς αυτή μπορεί να τους βοηθήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης έχει ανάγκη κάποιο τεκμήριο το οποίο η

βιβλιοθήκη δεν διαθέτει, τότε είναι δυνατόν να γίνει διαδανεισμός από άλλες

βιβλιοθήκες. Η υπηρεσία αυτή δεν επιφέρει κάποιο χρηματικό κόστος στους φοιτητές,

ωστόσο τους γνωστοποιείται ότι υπάρχει κόστος για τη βιβλιοθήκη, ώστε να μην

χρησιμοποιείται αλόγιστα.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη των φοιτητών για χώρους ομαδικής και ευέλικτης

εργασίας, η βιβλιοθήκη δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της να κάνουν κράτηση σε

δωμάτια μελέτης, τα οποία περιλαμβάνουν υποδομές και εξοπλισμό, όπως μεγάλες

οθόνες για την σύνδεση φορητών υπολογιστών και ευρύχωρα τραπέζια εργασίας, με

σκοπό να υποστηρίξει την ομαδική μελέτη. Η χρήση των δωματίων αυτών περιορίζεται

σε τέσσερις ώρες την ημέρα κατά ομάδα και οι φοιτητές μπορούν να κάνουν μία

κράτηση κάθε 24 ώρες.

Η βιβλιοθήκη βοηθά τους καθηγητές του Πανεπιστημίου να οργανώσουν το

υλικό των μαθημάτων τους μέσω της πλατφόρμας Reading Lists και του εικονικού

περιβάλλοντος μάθησης MyDundee. Η πλατφόρμα Reading Lists αποτελεί μια

ηλεκτρονική λίστα με προτεινόμενα συγγράμματα, τα οποία οι καθηγητές θεωρούν
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πως θα είναι χρήσιμα για τους φοιτητές που παρακολουθούν το εκάστοτε μάθημα. Οι

εγγραφές μέσα σε μια Reading List ενός μαθήματος (module) είναι συνδεδεμένες με

τον online κατάλογο της βιβλιοθήκης, με σκοπό να διευκολύνεται η εύρεση των πηγών.

Το MyDundee είναι βασισμένο στην πλατφόρμα Blackboard και χρησιμοποιείται για

την οργάνωση των μαθημάτων και την διαχείριση του συμπληρωματικού υλικού (π.χ.

σημειώσεις, παρουσιάσεις, κτλ.) που το συνοδεύουν. Τα εργαλεία αυτά έχουν πολύ

μεγάλη χρησιμότητα για τους φοιτητές, καθώς αποτελούν τον πυρήνα όπου

συγκεντρώνουν το κύριο υλικό για τις σπουδές τους. Ακόμα, για την εξυπηρέτηση

κυρίως των εξ αποστάσεως φοιτητών, η βιβλιοθήκη, σε συνεννόηση με το ακαδημαϊκό

προσωπικό, έχει τη δυνατότητα να ψηφιοποιήσει κεφάλαια βιβλίων, άρθρα και άλλο

υλικό που διατίθεται μόνο σε έντυπη μορφή. Τα ψηφιοποιημένα τεκμήρια στη

συνέχεια θα συμπεριληφθούν στο υλικό μαθήματος που παρέχεται στο MyDundee,

ώστε οι φοιτητές να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν.

Όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται συχνά να

υλοποιήσουν γραπτές εργασίες στα πλαίσια των μαθημάτων τους. Επιτομή των

εργασιών αυτών αποτελούν οι πτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες, οι

οποίες χρειάζεται να διαθέτουν βιβλιογραφικές αναφορές ώστε να είναι

τεκμηριωμένες. Η βιβλιοθήκη προσφέρει στους φοιτητές της το πρόγραμμα

διαχείρισης βιβλιογραφίας EndNote, το οποίο αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για

την διαχείριση των πηγών που έχουν συγκεντρώσει και για τη δημιουργία

βιβλιογραφίας. Οι βιβλιοθηκονόμοι οργανώνουν συχνά παρουσιάσεις και σεμινάρια

όπου δείχνουν στους φοιτητές πώς να αξιοποιούν το EndNote, αλλά προσφέρουν

υποστήριξη και μέσω ένας-προς-έναν συναντήσεων.

Αρκετοί φοιτητές χρειάζεται να κάνουν κάποια έρευνα κατά τη διάρκεια των

σπουδών τους. Η βιβλιοθήκη προσφέρει πρόσβαση στο εργαλείο Jisc Online Survey

στους χρήστες που επιθυμούν να δημιουργήσουν online ερωτηματολόγια τα οποία στη

συνέχεια μπορούν να αποστείλουν με τη μορφή υπερσυνδέσμων στα άτομα που

θέλουν να συμμετάσχουν στην έρευνα. Για να αποκτήσουν πρόσβαση στο εργαλείο, οι

φοιτητές χρειάζεται να επικοινωνήσουν με τη βιβλιοθήκη, με σκοπό να δημιουργηθεί ο



Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Νταντί, Σκωτία

81

λογαριασμός τους, ο οποίος θα τους επιτρέψει να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο

ερευνών. Η βιβλιοθήκη προτείνει τη χρήση του Jisc Online Survey, καθώς τα ερευνητικά

δεδομένα θα αποτελέσουν πνευματική ιδιοκτησία του ερευνητή μετά το πέρας της

έρευνας και όχι της εταιρίας που υποστηρίζει το λογισμικό, όπως συμβαίνει με

ορισμένα άλλα εργαλεία έρευνας, κάτι που διασφαλίζει την προστασία των

προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Θέλοντας να ενισχύσει τις δράσεις και τα ενδιαφέροντα των φοιτητών πέρα από

τις ακαδημαϊκές τους δραστηριότητες, η βιβλιοθήκη παραχωρεί το χώρο της εισόδου

της για την οργάνωση πωλήσεων αρτοσκευασμάτων (bake sales) από τις διάφορες

ομάδες και λέσχες του Πανεπιστημίου, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την

κάλυψη των εξόδων τους. Για να γίνει χρήση της εισόδου της βιβλιοθήκης για το σκοπό

αυτό, θα πρέπει κάποιος εκπρόσωπος της εκάστοτε ομάδας ή λέσχης να συμπληρώσει

την ειδική φόρμα όπου θα επεξηγεί τις δράσεις της ομάδας του και τους λόγους που

επιθυμεί να οργανώσει αυτή την εκδήλωση. Στη συνέχεια, οι βιβλιοθηκονόμοι

εξετάζουν τα αιτήματα που έχουν λάβει και τα εγκρίνουν ή τα απορρίπτουν, ανάλογα

με την περίπτωση.

Για να εξασφαλίσει την καλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει, το

Πανεπιστήμιο οργανώσει σε τακτά χρονικά διαστήματα σεμινάρια επιμόρφωσης του

προσωπικού. Η θεματολογία τους κυμαίνεται από ενημέρωση για νέες τεχνολογίες,

πρακτικές και αλλαγές που γίνονται στον τρόπο λειτουργίας του Πανεπιστημίου, μέχρι

ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση σχετικά με μαθησιακές δυσκολίες, άγχος κατά την

εξεταστική, θέματα σεξουαλικότητας, και άλλα. Σκοπός των μαθημάτων αυτών είναι η

κατάλληλη προετοιμασία του προσωπικού ώστε να είναι έτοιμο σε περίπτωση που

χρειαστεί να αντιμετωπίσει κάποια σχετική κατάσταση. Το προσωπικό της βιβλιοθήκης

παρακολουθεί πολλά από τα σεμινάρια αυτά, καθώς η φύση της δουλειάς του

περιλαμβάνει άμεση επαφή με τους φοιτητές. Η βιβλιοθήκη αντιλαμβάνεται πόσο

σημαντικό ρόλο παίζει η επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού της στην δημιουργία

μιας ομαλής και θετικής εμπειρίας για τους χρήστες. Για το λόγο αυτό, το τμήμα

Εξυπηρέτησης της βιβλιοθήκης οργανώνει μια συνάντηση κάθε δύο εβδομάδες, στην
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οποία παρευρίσκονται εκπρόσωποι από άλλα τμήματα και από τα παραρτήματα της

βιβλιοθήκης, εάν αυτό είναι δυνατόν, με σκοπό να ενημερωθούν όλοι σχετικά με τις

εξελίξεις και να λυθούν τυχόν προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν. Οι συναντήσεις

αυτές είναι πολύ σημαντικές, καθώς δημιουργούν ένα κανάλι επικοινωνίας ανάμεσα

στα διάφορα τμήματα της βιβλιοθήκης, ώστε να μπορούν όλοι να είναι αποδοτικοί στη

δουλειά τους, χωρίς να υπάρχουν ασυνεννοησίες και λανθασμένη πληροφόρηση.

Θέλοντας να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, η βιβλιοθήκη έχει

προσαρμόσει τις ώρες λειτουργίας της ώστε να είναι ανοιχτή το ελάχιστο 15 ώρες κάθε

μέρα (συμπεριλαμβάνονται τα Σαββατοκύριακα). Τις καθημερινές η βιβλιοθήκη ανοίγει

για το κοινό στις 7:30 το πρωί και κλείνει στις 2:30 το βράδυ. Κατά την περίοδο της

εξεταστικής, η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, για περίπου δύο

εβδομάδες. Ωστόσο, οι βιβλιοθηκονόμοι δεν βρίσκονται στη βιβλιοθήκη όλες αυτές τις

ώρες. Μετά το τέλος της βάρδιας των βιβλιοθηκονόμων (συνήθως στις 22:00), η

βιβλιοθήκη λειτουργεί ως αναγνωστήριο, με την παρουσία προσωπικού ασφαλείας, το

οποίο κάνει τακτικούς ελέγχους για την ασφάλεια των φοιτητών.

9.6. Σήμανση και προσανατολισμός στο χώρο της βιβλιοθήκης
Θέλοντας να δημιουργήσει μια ενιαία ταυτότητα για όλες του τις δομές και

υπηρεσίες, το Πανεπιστήμιου του Νταντί έχει δημιουργήσει το δικό του brand manual.

Σε αυτό δίνονται λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση των χρωμάτων που υιοθετεί, την

γραμματοσειρά του, το λογότυπό του, και γενικότερα παρουσιάζει την εικόνα που

επιθυμεί να περνά το Πανεπιστήμιο προς τα έξω. Ακόμα, περιλαμβάνει οδηγούς για τη

συγγραφή κειμένων που αντιπροσωπεύουν το Πανεπιστήμιο, καθώς επίσης και αρκετά

έτοιμα πρότυπα (templates) για διάφορες περιστάσεις και μορφές υλικού, τα οποία οι

ενδιαφερόμενοι μπορούν να τροποποιήσουν ανάλογα με τις ανάγκες τους. Το brand

manual προορίζεται για χρήση από κάθε τμήμα του Πανεπιστημίου που παράγει δικό

του υλικό προς εξωτερική χρήση (π.χ. φυλλάδια, αφίσες, δευτερεύουσες ιστοσελίδες,

κ.ά.) και εφαρμόζεται σε κάθε μορφή υλικού, είτε αυτό είναι φυσικό είτε ηλεκτρονικό.
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Εικόνα 14: Η σελίδα του brand manual του Πανεπιστημίου του Νταντί σχετικά με τη χρήση του λογοτύπου
[Πηγή: https://www.dundee.ac.uk/brand/]
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Εντός του κτηρίου της βιβλιοθήκης, ο χρήστης μπορεί να βρει εύκολα τους

χώρους και τα τεκμήρια που τον ενδιαφέρουν, χρησιμοποιώντας τους πίνακες

επισκόπησης του κτηρίου, οι οποίοι βρίσκονται στο ισόγειο, δίπλα στα κλιμακοστάσια

και στον ανελκυστήρα. Στους πίνακες αυτούς περιλαμβάνεται μια επισκόπηση των

ορόφων του κτηρίου, καθώς επίσης και οι διάφοροι χώροι, παροχές και βιβλία που

βρίσκονται στον κάθε όροφο. Στα κλιμακοστάσια του κάθε ορόφου υπάρχουν επίσης

μικρότεροι πίνακες επισκόπησης, όπου παρουσιάζονται οι υποδομές, το εύρος

ταξινομικών αριθμών και οι χώροι του συγκεκριμένου ορόφου. Οι πίνακες

επισκόπησης μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμοι, ειδικά σε άτομα που επισκέπτονται

για πρώτη φορά τη βιβλιοθήκη ή ψάχνουν για κάποιο χώρο για πρώτη φορά.

Επιπρόσθετα, σε κάθε χώρο που προορίζεται για χρήση από τους φοιτητές έχουν

τοποθετηθεί επιγραφές που δηλώνουν τον τύπο της μελέτης (ομαδική, χαμηλόφωνη

και σιωπηλή μελέτη) για τον οποίο προορίζεται το συγκεκριμένο τμήμα της

βιβλιοθήκης. Οι επιγραφές αυτές αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία

σήμανσης στο κτήριο, καθώς ορίζουν τους διαφορετικούς χώρους μελέτης και

διευκολύνουν τους φοιτητές. Ακόμα, οι επιγραφές αυτές μπορούν να αντικατασταθούν

ώστε να αλλάξει ο τύπος μελέτης του συγκεκριμένου χώρου. Αυτό γίνεται κατά την

περίοδο των εξετάσεων, κατά την οποία ορισμένες ζώνες χαμηλόφωνης μελέτης

μετατρέπονται σε χώρους σιωπηλής μελέτης.

Στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Νταντί χρησιμοποιείται το ταξινομικό

σύστημα Dewey. Οι χρήστες μπορούν να βρουν βιβλία στον πρώτο (εύρος ταξινομικών

αριθμών 001-499) και δεύτερο (εύρος ταξινομικών 500-999) όροφο της βιβλιοθήκης.

Το εύρος των ταξινομικών αριθμών που περιλαμβάνονται σε κάθε ράφι αναγράφεται

ξεκάθαρα στο πλάι του κάθε ραφιού. Έτσι, κοιτάζοντας στα ράφια, οι φοιτητές

μπορούν εύκολα να εντοπίσουν πού ακριβώς βρίσκεται το βιβλίο που τους ενδιαφέρει.

Ακόμα, υπάρχουν αναρτημένες πινακίδες με τους ταξινομικούς αριθμούς του εκάστοτε

ορόφου και τα θέματα που αντιστοιχούν σε αυτούς, με σκοπό την διευκόλυνση των

χρηστών στον εντοπισμό των θεματικών κατηγοριών που τους ενδιαφέρουν. Υπάρχουν

επίσης αρκετά iPads εγκατεστημένα σε βάσεις στους τοίχους κοντά στα ράφια, τα
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οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι φοιτητές για να πραγματοποιήσουν αναζήτηση

στον κατάλογο, για να κάνουν κράτηση ενός χώρου ομαδικής μελέτης ή για να βρουν

βοήθεια σχετικά με τη χρήση της βιβλιοθήκης.

Σε διάφορα κεντρικά σημεία εντός του κτηρίου της βιβλιοθήκης υπάρχουν

οθόνες που παρουσιάζουν ενημερώσεις και μηνύματα που έχουν ενδιαφέρον για τους

φοιτητές και στην ουσία έχουν αντικαταστήσει τους πίνακες ανακοινώσεων. Οι

ανακοινώσεις εναλλάσσονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, παρέχοντας όμως επαρκή

χρόνο στους χρήστες για να τις διαβάσουν. Στο χώρο όπου βρίσκονται οι εκτυπωτές

και τα scanner για χρήση από τους φοιτητές, υπάρχει μια οθόνη που παίζει ένα

σύντομο βίντεο, το οποίο παρουσιάζει τον τρόπο χρήσης των εκτυπωτών. Αυτός ο

τρόπος παρουσίασης των οδηγιών χρήσης είναι αρκετά αποτελεσματικός, καθώς δίνει

στους χρήστες τις πληροφορίες που χρειάζονται με έναν απλό, σύντομο και

παραστατικό τρόπο.

Εικόνα 15: Οθόνες πάνω από τους εκτυπωτές, οι οποίες επεξηγούν τον τρόπο χρήσης τους
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9.7. Διαδικτυακή παρουσία
Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Νταντί περιλαμβάνει

αρκετές πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας της, τις υπηρεσίες και τις παροχές που

προσφέρει, καθώς επίσης και νέα και ενημερώσεις, τα οποία ανανεώνονται τακτικά. Η

μπάρα αναζήτησης του καταλόγου βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στην αρχική σελίδα,

ενώ το μενού πλοήγησης εντοπίζεται στα αριστερά και παραμένει σταθερό σε κάθε

σελίδα. Πάνω από τη μπάρα αναζήτησης του καταλόγου υπάρχει σύνδεσμος για τον

προσωπικό λογαριασμό του κάθε χρήστη, όπου μπορεί να δει τα τεκμήρια που έχει

δανειστεί και τις ημερομηνίες που πρέπει να επιστραφούν, τα βιβλία στα οποία έχει

κάνει κράτηση και την πορεία των αιτημάτων του, καθώς επίσης και πιθανά πρόστιμα

που μπορεί να έχει συγκεντρώσει. Ο ιστότοπος της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του

Νταντί έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προσαρμόζεται αυτόματα σε

περίπτωση που η οθόνη της συσκευής του χρήστη είναι μικρή (π.χ. smartphone ή

tablet). Η δομή της σελίδας που εμφανίζεται αλλάζει και τα διάφορα στοιχεία της

μετακινούνται ώστε να παρουσιάζονται με πιο αποτελεσματικό τρόπο που δεν απαιτεί

ζουμ, χωρίς ωστόσο να θυσιάζεται μεγάλο μέρος της λειτουργικότητας. Αυτή η

δυνατότητα είναι πολύ χρήσιμη, καθώς πλέον ένα μεγάλο ποσοστό των χρηστών του

Διαδικτύου επιλέγει μικρότερες φορητές συσκευές όταν βρίσκεται εν κινήσει.
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Εικόνα 16: Η αρχική σελίδα του ιστοτόπου της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Νταντί

Αν και οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης του

Πανεπιστημίου του Νταντί είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και καλύπτουν σχεδόν κάθε πτυχή

της λειτουργίας και των παροχών της, ο τρόπος που έχει δομηθεί το μενού πλοήγησης

θα μπορούσε να είναι καλύτερος. Οι επικεφαλίδες των ενοτήτων δεν είναι πλήρως

αντιπροσωπευτικές των σελίδων που περιέχουν και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν
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προϊδεάζουν επαρκώς τους χρήστες σχετικά με το περιεχόμενο των σελίδων που

περιλαμβάνουν. Για παράδειγμα, η ενότητα “Services” («Υπηρεσίες») περιλαμβάνει

σελίδες οι οποίες σχετίζονται ενδεχομένως περισσότερο με τον τρόπο λειτουργίας της

βιβλιοθήκης (“Borrowing”, “Access and Membership”) και το κτήριο (“Libraries and

Study Spaces”) , και όχι τόσο με τις υπηρεσίες που παρέχει.

Εικόνα 17: Τμήμα του μενού πλοήγησης του ιστοτόπου της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Νταντί

Ακόμα, ορισμένες σελίδες έχουν συνταχθεί όπως ένα έντυπο κείμενο, χωρίς να

λαμβάνουν υπόψη τους κανόνες γραφής για το Ίντερνετ. Αποτελούνται από

μακροσκελείς παραγράφους, σε μερικές περιπτώσεις χωρίς επικεφαλίδες, κάτι που

δυσκολεύει τους χρήστες να εντοπίσουν τις πληροφορίες που τους είναι χρήσιμες. Τα

κείμενα των παραγράφων θα μπορούσαν να απλοποιηθούν και το νόημά τους να

παρουσιαστεί χρησιμοποιώντας bullet lists, εάν αυτό είναι δυνατό. Επίσης, προτείνεται

η χρήση της τεχνικής της «αντεστραμμένης πυραμίδας», δηλαδή η παρουσίαση των πιο

σημαντικών πληροφοριών στο πάνω μέρος της σελίδας, καθώς αυτές μπορεί να
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καλύψουν τους περισσότερους χρήστες. Οι δευτερεύουσες και λιγότερο σημαντικές

πληροφορίες μπορούν να ακολουθήσουν στη συνέχεια, ώστε να δώσουν λύση σε πιο

λεπτομερή ερωτήματα.

Χρήσιμο εργαλείο της βιβλιοθήκης είναι τα LibGuides, τα οποία αποτελούν

οδηγούς όπου παρουσιάζονται οι διάφορες πηγές και βάσεις πλήρους κειμένου που

διαθέτει η βιβλιοθήκη και είναι χρήσιμες για την εκάστοτε σχολή του Πανεπιστημίου.

Στα LibGuides έχει εφαρμοστεί επίσης το branding του Πανεπιστημίου και γίνεται

προσπάθεια να υιοθετηθεί ένα κοινό πρότυπο (template) ώστε να υπάρχει

ομοιομορφία ανάμεσα στους οδηγούς. Υπάρχουν και μερικοί οδηγοί στην πλατφόρμα

LibGuides οι οποίοι είναι γενικής χρήσεως και δεν προορίζονται για μια συγκεκριμένη

σχολή, για παράδειγμα ο οδηγός πρόσβασης σε διάφορες πηγές από το σπίτι ή οι

οδηγίες σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία και τη λογοκλοπή.

Εικόνα 18: Η αρχική σελίδα του οδηγού της βιβλιοθήκης για τη σχολή Πολιτικών Επιστημών & Διεθνών Σχέσεων
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Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Νταντί διαθέτει την δική της σελίδα στο

Facebook, την οποία χρησιμοποιεί με σκοπό να προωθήσει τις υπηρεσίες της και να

ενημερώσει τους χρήστες της για διάφορες αλλαγές, ενημερώσεις και νέα. Ωστόσο, τα

περισσότερα από τα posts της έχουν πολύ απλό ενημερωτικό χαρακτήρα και συχνά η

διατύπωσή τους δεν προκαλεί το ενδιαφέρον των χρηστών. Σε γενικές γραμμές, οι

δημοσιεύσεις της βιβλιοθήκης είναι συνήθως καθαρά πληροφοριακές, χωρίς να έχει

γίνει μεγάλη προσπάθεια ώστε να έχουν ενδιαφέρον ή να παροτρύνουν τη συμμετοχή

και αλληλεπίδραση με τους χρήστες. Αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο η βιβλιοθήκη του

Πανεπιστημίου του Νταντί θα μπορούσε να βελτιωθεί. Ακόμα, η βιβλιοθήκη έχει

δημιουργήσει βίντεο με οδηγίες χρήσης διάφορων φυσικών και ηλεκτρονικών

υπηρεσιών της, αρκετά από τα οποία έχουν αναρτηθεί στο κανάλι του Πανεπιστημίου

στο YouTube, καθώς η βιβλιοθήκη δεν διαθέτει δικό της, ή σε άλλες πηγές, και έχουν

ενσωματωθεί σε άλλες σχετικές σελίδες, με σκοπό να είναι πιο εύκολα προσβάσιμα και

εντοπίσιμα.

Εδώ και μερικούς μήνες, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Νταντί έχει

δημιουργήσει τη δική της εφαρμογή για κινητές συσκευές. Η εφαρμογή δίνει άμεση

πρόσβαση σε πολλές χρήσιμες υπηρεσίες και πληροφορίες σχετικά με τη βιβλιοθήκη.

Αυτές είναι:

 Πρόσβαση στον λογαριασμό του χρήστη

 Αναζήτηση στον κατάλογο,

 Υπηρεσία chat

 Κράτηση ενός χώρου ομαδικής μελέτης και

 Πρόσβαση στις πλατφόρμες Reading Lists και MyDundee

 Πρόγραμμα μαθημάτων

 Χάρτης του Πανεπιστημίου

 Συνοπτικός οδηγός χρήσης της βιβλιοθήκης

Η εφαρμογή διατίθεται για συκευές iOS και Android και η χρήση της αυξάνεται

συνεχώς.
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Εικόνα 19: Το περιβάλλον της εφαρμογής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Νταντί

9.8. Ευχρηστία της βιβλιοθήκης
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Νταντί προσπαθεί να προσφέρει στους

χρήστες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, εξασφαλίζοντας ότι οι υπηρεσίες, οι

λειτουργίες και οι παροχές της είναι εύχρηστες και δεν δυσκολεύουν τους χρήστες.

Πολλοί φοιτητές επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη με σκοπό να εντοπίσουν και να

δανειστούν τεκμήρια τα οποία σχετίζονται με κάποια πληροφοριακή τους ανάγκη. Η

βιβλιοθήκη έχει τοποθετήσει λίγο μετά την είσοδο, στον κεντρικό της διάδρομο,

υπολογιστές οι οποίοι προορίζονται για αναζήτηση στον κατάλογο. Είναι πάντα

διαθέσιμοι και δεν απαιτούν σύνδεση με τον προσωπικό λογαριασμό του κάθε χρήστη.

Οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιήσουν μια γρήγορη αναζήτηση με σκοπό να

εντοπίσουν υλικό που τους ενδιαφέρει και στη συνέχεια να καταγράψουν τους

ταξινομικούς αριθμούς, προκειμένου να το εντοπίσουν στα ράφια. Ο δανεισμός των

τεκμηρίων γίνεται μέσω των μηχανημάτων αυτόματου δανεισμού, χωρίς να χρειάζεται
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η παρέμβαση του βιβλιοθηκονόμου. Οι χρήστες σκανάρουν την ακαδημαϊκή τους

ταυτότητα, η οποία λειτουργεί και σαν κάρτα της βιβλιοθήκης, επιλέγουν το κουμπί του

δανεισμού, και στη συνέχεια τοποθετούν τα βιβλία που θέλουν να δανειστούν στην

ειδική εσοχή. Το μηχάνημα διαβάζει τις RFID ετικέτες των τεκμηρίων και έτσι ο

φοιτητής δεν χρειάζεται να σκανάρει κάθε βιβλίο ξεχωριστά, όπως θα έκανε στην

περίπτωση του barcode. Τρία μηχανήματα αυτόματου δανεισμού βρίσκονται στο

ισόγειο, κοντά στους υπολογιστές που χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση στον

κατάλογο, ώστε οι φοιτητές να δανείζονται τα βιβλία τους πριν φύγουν. Σε περίπτωση

που κάποιος χρήστης θέλει να παραλάβει ένα τεκμήριο στο οποίο έχει κάνει κράτηση,

μπορεί απλά να το πάρει από το ράφι των κρατήσεων και να το δανειστεί

χρησιμοποιώντας το μηχάνημα αυτόματου δανεισμού που βρίσκεται στο συγκεκριμένο

χώρο. Οι αυτοματοποίηση των συγκεκριμένων λειτουργιών βοηθά τόσο τους χρήστες,

καθώς δεν χρειάζεται να περιμένουν στο πληροφοριακό γραφείο για να δανειστούν τα

τεκμήρια που θέλουν, όσο και τους ίδιους τους βιβλιοθηκονόμους, οι οποίοι μπορούν

να εστιάσουν σε άλλες, πιο σημαντικές εργασίες.

Οι φοιτητές περνούν ένα μεγάλο μέρος της ημέρας τους στο Πανεπιστήμιο,

παρακολουθώντας τα μαθήματά τους ή μελετώντας για τις εργασίες ή τις εξετάσεις

τους. Για τον λόγο αυτό, αρκετοί προτιμούν να μην μεταφέρουν μαζί τους τον φορητό

υπολογιστή τους, αλλά να χρησιμοποιήσουν κάποιον από τους υπολογιστές που

διαθέτει το Πανεπιστήμιο στις εγκαταστάσεις του. Ακόμα, πολλοί φοιτητές μπορεί να

μην διαθέτουν κάποια φορητή συσκευή την οποία μπορούν να μεταφέρουν εύκολα ή

χρειάζονται έναν χώρο για να μελετήσουν μαζί με τους φίλους τους και να εργαστούν

σε ομαδικές εργασίες. Αυτή τη στιγμή, η Κεντρική Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει 332

υπολογιστές για χρήση από τους φοιτητές, σημαντικά περισσότερους από οποιοδήποτε

άλλο χώρο του Πανεπιστημίου, με σκοπό να προσφέρει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και

ένα εργαλείο μελέτης σε όποιον χρήστη το έχει ανάγκη. Τον Σεπτέμβριο του 2018, όλοι

οι υπολογιστές του Πανεπιστημίου αναβαθμίστηκαν στο λειτουργικό σύστημα

Windows 10 με σκοπό να ανταποκριθούν στις εξελίξεις της τεχνολογίας και στις

απαιτήσεις των χρηστών. Το Πανεπιστήμιο του Νταντί συμμετέχει στο δίκτυο Eduroam,
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το οποίο δίνει στους φοιτητές και στο προσωπικό των πανεπιστημίων που

συμμετέχουν την δυνατότητα να συνδεθούν αυτόματα στο ασύρματο δίκτυο των

άλλων πανεπιστημίων, χωρίς να χρειαστεί να προβούν σε περεταίρω ενέργειες. Αυτή η

δυνατότητα είναι πολύ χρήσιμη, τόσο για τους φοιτητές όσο και για το προσωπικό που

επισκέπτεται κάποιο άλλο πανεπιστήμιο και ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των

ιδρυμάτων.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Νταντί προσφέρει στους χρήστες της την

δυνατότητα να εκτυπώνουν, να φωτοτυπούν και να σκανάρουν υλικό χρησιμοποιώντας

ένα σύστημα πίστωσης (credit system). Οι φοιτητές προσθέτουν χρήματα και

«γεμίζουν» τον λογαριασμό τους και στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα

χρήματα αυτά για να εκτυπώσουν, να σκανάρουν ή να φωτοτυπήσουν. Σύντομα θα

εγκατασταθεί ένας νέος μεγάλος εκτυπωτής τύπου plotter στην Κεντρική Βιβλιοθήκη, ο

οποίος προορίζεται για εκτυπώσεις μεγάλου μεγέθους, όπως αρχιτεκτονικά σχέδια ή

έργα των φοιτητών του DJCAD.

Η συλλογή αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά σημεία αλληλεπίδρασης

(touchpoints) των χρηστών με τη βιβλιοθήκη. Το τμήμα Προσκτήσεων της Βιβλιοθήκης

του Πανεπιστημίου του Νταντί παρακολουθεί συχνά τα στατιστικά χρήσης των

διάφορων πηγών με σκοπό να εντοπίσει πιθανές ελλείψεις. Ένα μεγάλο μέρος της

συλλογής προέρχεται από προτάσεις του ακαδημαϊκού προσωπικού μέσω της

πλατφόρμας Reading Lists. Ακόμα, οι φοιτητές και το προσωπικό του Πανεπιστημίου

μπορούν να προτείνουν στη βιβλιοθήκη να αγοράσει κάποιο τεκμήριο ή κάποια

συνδρομή, εάν θεωρούν ότι αυτό θα ήταν χρήσιμο, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα

που μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης. Στη συνέχεια, το τμήμα

Προσκτήσεων θα εξετάσει το αίτημά τους, και εάν είναι δυνατόν θα προβεί στην αγορά

του προτεινόμενου τεκμηρίου. Η Καθοδηγούμενη από τους Χρήστες Επιλογή Υλικού

(Patron-Driven Acquisitions) είναι πολύ χρήσιμη και αποτελεσματική, καθώς με αυτό

τον τρόπο διασφαλίζεται ότι η συλλογή αποτελείται από υλικό το οποίο τα μέλη του

Πανεπιστημίου όντως χρειάζονται και αξιοποιούν. Εάν το τμήμα Προσκτήσεων δει ότι

τα στατιστικά χρήσης μιας ηλεκτρονικής πηγής ή βάσης δεδομένων είναι χαμηλά, θα
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προσπαθήσει να προωθήσει την συγκεκριμένη πηγή, ώστε να αυξηθεί η

επισκεψιμότητα και η χρήση της. Εάν αυτό δεν φέρει αποτέλεσμα, τότε θα εξεταστεί το

ενδεχόμενο η βιβλιοθήκη να διακόψει τη συνδρομή της στη συγκεκριμένη πηγή. Σε

περίπτωση που εντοπιστεί ότι κάποια φυσικά τεκμήρια δεν χρησιμοποιούνται πλέον

συχνά, τότε αυτά μεταφέρονται σε κάποια από τις αποθήκες της βιβλιοθήκης και οι

χρήστες θα πρέπει να κάνουν κράτηση για να τα προμηθευτούν. Κατά παρόμοιο τρόπο,

εάν κάποιος χρήσης επιθυμεί να δανειστεί κάποιο τεκμήριο το οποίο βρίσκεται σε ένα

από τα παραρτήματα της βιβλιοθήκης, θα πρέπει να κάνει κράτηση στο τεκμήριο, με

σκοπό να μεταφερθεί από το παράρτημα στο οποίο αυτό βρίσκεται στην βιβλιοθήκη

που βολεύει περισσότερο τον χρήστη. Η βιβλιοθήκη εμπλουτίζει συχνά τη συλλογή της

με νέα τεκμήρια, τα οποία προσπαθεί να γνωστοποιήσει και να παρουσιάσει στους

φοιτητές, τοποθετώντας τα στην ειδική βιτρίνα που υπάρχει για το σκοπό αυτό στην

είσοδο του κτηρίου ή αναρτώντας τα στους online οδηγούς (LibGuides) της εκάστοτε

σχολής στην οποία μπορεί να φανούν χρήσιμα.

10. Συμπεράσματα – Προτάσεις
Οι βιβλιοθήκες οφείλουν να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους με σκοπό να

αποτελέσουν ενεργά κέντρα στις κοινότητές τους. Ο Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρηστών

μπορεί να συμβάλλει στην βελτίωση των υπηρεσιών και των παροχών των

βιβλιοθηκών, καθώς προσφέρει τεχνικές και εργαλεία που βοηθούν στην κατανόηση

του κοινού και στην προσαρμογή της βιβλιοθήκης στις ανάγκες που θα εντοπιστούν.

Είναι μια διαδικασία που πρέπει να εφαρμόζεται και να ανανεώνεται συνεχώς, καθώς

οι ανάγκες των χρηστών αλλάζουν, και η βιβλιοθήκη οφείλει να βρει νέους τρόπους να

τις καλύψει. Το User Experience Design έχει ως σκοπό ο χρήστης να αποκομίσει την

καλύτερη δυνατή συνολική εμπειρία από τη βιβλιοθήκη. Αυτό επιτυγχάνεται με την

βελτιστοποίηση των επιμέρους Σημείων Αλληλεπίδρασης, δηλαδή των πιθανών

στοιχείων με τα οποία ο χρήστης έρχεται σε επαφή, τα οποία επηρεάζουν την ολική του

εμπειρία με τη βιβλιοθήκη (Schmidt & Etches, 2014). Προσφέροντας μια θετική

εμπειρία και καλύπτοντας τις ανάγκες των χρηστών της, η βιβλιοθήκη δημιουργεί μια
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καλύτερη σχέση με το κοινό, αυξάνει την επισκεψιμότητα και την χρήση της και αποκτά

ενεργό ρόλο στην κοινότητα της. Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την υποστήριξη

του κόσμου και την διασφάλιση της βιωσιμότητάς της.

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Νταντί έχει κάνει πολλά και

σημαντικά βήματα με σκοπό να παρέχει στους χρήστες της μια θετική εμπειρία. Αρχικά,

προσπαθεί με διάφορες μεθόδους να συλλέξει ανατροφοδότηση (feedback) από τους

χρήστες της και τους παρακινεί συχνά να μοιραστούν τις σκέψεις τους και τα σχόλια

τους. Επίσης, δημοσιεύει τακτικά τα σχόλια που λαμβάνει από τους χρήστες, καθώς

επίσης και τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει ως απάντηση σε αυτά. Οι υποδομές της

βιβλιοθήκης είναι πάρα πολύ καλές και καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες που

μπορεί να έχουν οι χρήστες. Οι υπηρεσίες και ο τρόπος εξυπηρέτησης αποτελούν ένα

από τα πιο δυνατά σημεία της βιβλιοθήκης, κάτι που έχουν τονίσει οι φοιτητές

επανειλημμένα μέσω των διάφορων ερευνών (surveys) που έχουν γίνει κατά καιρούς.

Ο διαδικτυακός χώρος της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες και

προσφέρει εύκολη πρόσβαση στις κρίσιμες εργασίες, όπως είναι ο online κατάλογος,

ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία όπου θα μπορούσε να υπάρξει βελτίωση, όπως η

δομή του μενού πλοήγησης και η παρουσία της βιβλιοθήκης στα social media.

Μέσα από την εργασία αυτή γίνεται αντιληπτή η σημασία και η χρησιμότητα

του Σχεδιασμού Εμπειρίας Χρηστών για μια βιβλιοθήκη. Προτείνεται σε όλους τους

συναδέλφους βιβλιοθηκονόμους, και ειδικότερα σε εκείνους που καταλαμβάνουν

διοικητικές θέσεις και σε αυτούς που έρχονται σε συχνή επαφή με τους χρήστες, να

μελετήσουν το User Experience Design και να προσπαθήσουν να το εφαρμόσουν στις

βιβλιοθήκες τους, στο βαθμό που μπορούν. Μια συνέχεια της εργασίας αυτής θα

μπορούσε να αποτελέσει η μελέτη άλλων βιβλιοθηκών που εφαρμόζουν τον Σχεδιασμό

Εμπειρίας Χρηστών, ώστε να δημιουργηθεί ένας ολοκληρωμένος οδηγός που θα

περιλαμβάνει καλές πρακτικές. Ακόμα, θα μπορούσε να γίνει μελέτη περίπτωσης(case

study) της εφαρμογής του User Experience Design σε μια βιβλιοθήκη η οποία δεν το

εφάρμοζε προηγουμένως και να γίνει καταγραφή της διαδικασίας από την αρχή μέχρι

το τέλος.
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