
Η Θυρίδα της Γνώσης
www.guichetdusavoir.org

Δημοτική Βιβλιοθήκη της Λυών



• Μία on-line υπηρεσία απαντά στις 
ερωτήσεις σας

 ελεύθερα και δωρεάν για όλους
 απάντηση μέσα σε 72 ώρες
 απαντούν οι βιβλιοθηκονόμοι



• Επιλογή εργαλείων και λειτουργία

 ένα λογισμικό για forum : Invision Power 
Board
 εσωτερικό τεστ σε δύο φάσεις
 το κύκλωμα λειτουργίας, διαχείριση των 

ερωτήσεων και απαντήσεων



Εγγραφή
ενός χρήστη

Επικύρωση 
της εγγραφής

Επικύρωση
της ερώτησης
από τη ΘτΓ

Μεταβίβαση της ερώτησης στο  αρμόδιο 
τμήμα

Επεξεργασία 
της ερώτησης

Αποστολή της
απάντησης
στη ΘτΓ

2η Ανάγνωση 
Επαλήθευση 
Δημοσίευση
Ειδοποίηση

στο mail
του χρήστη

Ανώτατη προθεσμία 
72 ώρες



• Απλοποιημένη πρόσβαση

Δεν απαιτείται εγγραφή στη βιβλιοθήκη

Ένα ψευδώνυμο, ένας κωδικός και μία 
ηλεκτρονική διεύθυνση είναι αρκετά





• Ερωτήσεις…

 κάθε είδους, για οποιοδήποτε θέμα
 μια πληροφορία, μια ενημέρωση, μια 

βιβλιογραφική έρευνα…
… δεν είμαστε όμως ούτε νομικοί, ούτε 

γιατροί



• … κι απαντήσεις

 εσωτερικός οδηγός της απάντησης
 συγκεκριμένη ερώτηση, συγκεκριμένη 

απάντηση
 αξιόπιστες πηγές
 ένταξη και των ηλεκτρονικών πηγών



• Η ΘτΓ με νούμερα

 πάνω από 2800 μέλη εγγεγραμμένα
 πάνω από 4200 ερωτήσεις που 

επεξεργαστήκαμε,
και 4800 απαντήσεις που δημοσιεύσαμε
 η συμμετοχή της ΘτΓ > από των τμημάτων
 το τμήμα με τις περισσότερες 

παραπομπές : το τεχνικό-επιστημονικό



• Εξέλιξη από την έναρξη
ερωτήσεις κι απαντήσεις
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Κατανομή ανά υπηρεσία
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• Η δημιουργία της ΘτΓ : ένα διπλό 
στοίχημα…

αξιοποίηση του περιεχομένου της 
βιβλιοθήκης

το αίτημα της εξατομικευμένης βοήθειας



• …και μια διπλή διαπίστωση

 η επίδραση της διαίρεσης της βιβλιοθήκης 
σε τμήματα πάνω στην επιτυχία της

 ο ενεργός πληθυσμός δεν εκπροσωπείται 
ικανοποιητικά στο εγγεγραμμένο κοινό



• Οι πέντε ιδρυτικές αρχές

 κάθε ερώτηση είναι δεκτή
 οι ερωτήσεις-απαντήσεις δημοσιεύονται
 τήρηση της προθεσμίας των 72 ωρών
 απάντηση συγκεκριμένη, όχι καθοδήγηση
 οι βιβλιοθηκονόμοι είναι η ψυχή του όλου 

μηχανισμού



• Έρευνα κοινού
Οκτώβριος - Νοέμβριος 2004

 επαλήθευση των στόχων του 
αναμενόμενου κοινού 
κοινό της ΘτΓ και κοινό της βιβλιοθήκης : 

αλληλοσυμπληρώνονται ή είναι το ίδιο ; 
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 Προέλευση

• 31% Λυών
• 28% περιοχή Rhône-Alpes
• 39% Γαλλία

 Η δραστηριότητά τους

• 70% εν ενεργεία
• 10% συνταξιούχοι
• 14% μαθητές και σπουδαστές
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Κατανομή ανά ηλικία
σύγκριση σε % 
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 Συχνότητα

• ίδιο ποσοστό όσων έκαναν μία ερώτηση, 47% 
• και όσων έκαναν περισσότερες, 47%
• 6% δεν έκαναν ποτέ ερώτηση

 Επίπεδο ικανοποίησης

• 58% πολύ ικανοποιημένοι, 29% αρκετά 
ικανοποιημένοι
• 13% λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι

Πώς χρησιμοποιούν τη ΘτΓ ;



 Κυρίως προσωπική χρήση

• 59% χρησιμοποιούν τη ΘτΓ για προσωπική χρήση
• 22% για επαγγελματικούς λόγους

 Μικρή αναγνωσιμότητα των ερωτήσεων
plus d'une fois par 

semaine
19%

2 à 3 fois par mois
12%

rarement
50%

c'est la première 
fois
19%



• Ποικίλες ερωτήσεις…

 από το λεκέ στο παντελόνι μέχρι τις 
αμερικανίδες φεμινίστριες, και από τη 
θεωρία των χορδών μέχρι το κιτρίνισμα του 
χαρτιού της εφημερίδας… 





















• … και απαντήσεις που άπτονται 
πολλών γνωστικών πεδίων 

 από την πρώην Γιουγκοσλαβία στο μητρικό 
ένστικτο, και από τον ήχο μιας 
κινηματογραφικής ταινίας στην εξέλιξη του 
ανθρώπινου γένους



























• Απαραίτητη μια κατηγοριοποίηση 

 η βάση της γνώσης : μια θεματική 
προσέγγιση
 η διαιώνιση της γνώσης : μια πολιτική 

συντήρησης



• Ροή και όγκος εργασίας 

 απρόβλεπτο και διαχείριση
 μια ευθύνη που ταλαντεύεται ανάμεσα 

στην αιχμή και το απόθεμα
 προς μία αυτο-ρρύθμιση ;



• Εξωτερικές συνεργασίες 

 μεμονωμένες
 αυθόρμητες
 μόνιμες
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