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Εξτενδινγ MIKｷﾐゲW┞げゲ ΑΣ mοδελ το υνδερστανδ στρατεγιχ αλιγνmεντ ιν 

αχαδεmιχ λιβραριεσ 

Αβστραχτ 

Πυρποσε (mανδατορψ) 

Το χονχεπτυαλισε ισσυεσ οφ αλιγνmεντ φορ χηανγινγ αχαδεmιχ λιβραριεσ βψ υσινγ ανδ εξτενδινγ 

MIKｷﾐゲW┞げゲ Α“ ﾏﾗSWﾉ. 

Dεσιγν/mετηοδολογψ/αππροαχη (mανδατορψ) 

Τηεορετιχαλ ωορκ ωασ χονδυχτεδ το χονσιδερ ανδ εξτενδ τηε 7Σ mοδελ φορ τηε σιτυατιον οφ αχαδεmιχ 

λιβραριεσ. Εmπιριχαλ δατα ωασ τηεν υσεδ το χονφιρm τηε ϖαλυε οφ τηεσε εξτενσιονσ ανδ συγγεστ φυρτηερ 

χηανγεσ. Τηε δατα το συππορτ τηε αναλψσισ ωασ δραων φροm 33 ιντερϖιεωσ ωιτη λιβραριανσ, λιβραρψ ανδ 

νον−λιβραρψ αχαδεmιχσ ανδ εξπερτσ, ανδ α συρϖεψ οφ ΥΚ λιβραρψ σταφφ. 

Φινδινγσ (mανδατορψ) 

Ιν τηε αχαδεmιχ λιβραρψ χοντεξτ, τηε 7Σ mοδελ χαν βε υσεφυλλψ εξτενδεδ το ινχλυδε τηρεε λιβραρψ 

φυνχτιονσ (στυφφ, σπαχε ανδ σερϖιχεσ) ανδ υσερσ. Ιτ χαν αλσο ινχλυδε ινστιτυτιοναλ ινφλυενχεσ ανδ 

στακεηολδερσ, ανδ ασπεχτσ οφ τηε εξτερναλ ενϖιρονmεντ ορ σιτυατιον, ινχλυδινγ συππλιερσ ανδ αλλιεσ. 

Τηε ρεϖισεδ mοδελ τηεν προϖιδεσ α υσεφυλ φραmεωορκ ωιτηιν ωηιχη δατα αβουτ λιβραρψ χηανγε χαν βε 

αναλψσεδ. Περχειϖεδ βαρριερσ το συχχεσσφυλ περφορmανχε φιτ τηε mοδελ ανδ εναβλε τηε ιδεντιφιχατιον οφ 

σεϖεν χηαλλενγεσ οφ αλιγνmεντ. 

Ρεσεαρχη λιmιτατιονσ/ιmπλιχατιονσ (ιφ αππλιχαβλε) 

Τηε ρεσυλτινγ mοδελ ηασ ποτεντιαλ αππλιχατιονσ συχη ασ ιν στρυχτυρινγ αναλψσισ οφ αχαδεmιχ λιβραρψ 

περφορmανχε, mαππινγ φυτυρε διρεχτιονσ οφ δεϖελοπmεντ, ανδ φορ εξπλορινγ ϖαριατιονσ αχροσσ τηε 

σεχτορ ανδ ιντερνατιοναλλψ. 

Πραχτιχαλ ιmπλιχατιονσ (ιφ αππλιχαβλε) 

Τηε ρεϖισεδ mοδελ χαν βε υσεδ βψ πραχτιτιονερσ το τηινκ τηρουγη τηειρ οων στρατεγιχ ποσιτιον ανδ το 

αχτ το σηαπε τηειρ φυτυρε, ιν τηε λιγητ οφ σεϖεν mαϕορ αρεασ οφ αλιγνmεντ. 

Οριγιναλιτψ/ϖαλυε (mανδατορψ) 

Τηε παπερ εξτενδσ α ωελλ−κνοων mοδελ υσεδ ιν στρατεγψ, το προδυχε α mορε χοmπρεηενσιϖε, σεχτορ−

σπεχιφιχ αναλψτιχ τοολ. 

Ιντροδυχτιον 
Στρατεγψ δεϖελοπmεντ ανδ ιmπλεmεντατιον ισ α κεψ αρεα οφ λεαδερσηιπ, ινχλυδινγ τηατ οφ λιβραριεσ 

(Βρψσον, 2011; Χορραλλ, 2000). Dεϖελοπινγ α διρεχτιον φορ τηε λιβραρψ ισ α κεψ τασκ οφ λιβραρψ διρεχτορσ 

ανδ οτηερ σενιορ mαναγερσ (Ματτηεωσ, 2005). Ινδεεδ, ασ ΜχΝιχολ (2005) ποιντσ ουτ, βεχαυσε τηε 

ρολε οφ τηε λιβραρψ ισ χηανγινγ ιν φυνδαmενταλ ωαψσ, σο τηερε ισ α νεεδ φορ α mυχη mορε στρατεγιχ 

αππροαχη το χονσιδερινγ τηε ρολε οφ τηε λιβραρψ. Wηιλε στρατεγψ ισ εξτενσιϖελψ δισχυσσεδ ιν τηε λιβραρψ 

λιτερατυρε, τηερε ρεmαινσ α νεεδ φορ mοδελσ το ηελπ αναλψσε τηε σιτυατιον οφ αχαδεmιχ λιβραριεσ ανδ 

ηελπ δεϖελοπ εφφεχτιϖε στρατεγιεσ το δεαλ ωιτη α σεεmινγλψ ινχρεασινγλψ χοmπλεξ, υνχερταιν φυτυρε 

ふBヴ┞ゲﾗﾐが ヲヰヱヶき OげCﾗﾐﾐﾗヴが ヲヰヱ4). Ρεσεαρχη ον mαναγεmεντ οφ λιβραριεσ αλσο ηασ α νεεδ φορ βεττερ, 

σεχτορ−σπεχιφιχ mοδελσ τηατ χαν βε υσεδ το στρυχτυρε τηε αναλψσισ οφ χηανγε (Πινφιελδ, Χοξ ανδ Ρυττερ, 

2017). 
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Σινχε ιτ ωασ προποσεδ ιν τηε 1980σ, MIKｷﾐゲW┞げゲ ΑΣ mοδελ οφ στρατεγψ ανδ χηανγε ηασ βεχοmε αν 

ινφλυεντιαλ αππροαχη το αναλψσινγ στρατεγιχ χηανγε ιν ανψ τψπε οφ οργανισατιον (Ηαψεσ, 2018; 

Wατερmαν, Πετερσ ανδ Πηιλλιπσ, 1980). Ιτ οφφερσ α σεεmινγλψ χοmπρεηενσιϖε mοδελ οφ τηε κεψ 

στρατεγιχ ρεσουρχεσ οφ τηε οργανισατιον τηατ νεεδ το βε αλιγνεδ, βεινγ νοταβλε φορ ιτσ εαρλψ 

αχκνοωλεδγεmεντ οφ けσοφτげ ελεmεντσ, ινφλυενχεδ βψ οργανισατιοναλ χυλτυρε. Τηερε ηασ βεεν σοmε υσε 

ｷﾐ ﾉｷHヴ;ヴ┞ ┘ﾗヴﾉSが ﾐﾗデ;Hﾉ┞ Cﾗヴヴ;ﾉﾉげゲ (2000) αδαπτατιον οφ ιτ. 

Τηε πυρποσε οφ τηισ παπερ ισ το υνδερστανδ ισσυεσ οφ αλιγνmεντ βψ φυρτηερ δεϖελοπινγ τηε 7Σ mοδελ 

φορ τηε αχαδεmιχ λιβραρψ χοντεξτ. Τηισ ισ αχηιεϖεδ βψ χονσιδερινγ τηε ρελεϖανχε οφ τηε 7Σ mοδελ ιν τηε 

χοντεξτ οφ αχαδεmιχ λιβραριεσ, ινχλυδινγ χονσιδερατιον οφ ποτεντιαλ εξτενσιονσ το τηε mοδελ, ανδ τηεν 

υσινγ τηε ρεϖισεδ mοδελ ασ α φραmεωορκ φορ δισχυσσινγ δατα φροm α στυδψ οφ τηε φυτυρε οφ αχαδεmιχ 

λιβραριεσ (Πινφιελδ, Χοξ ανδ Ρυττερ, 2017). Ινφερενχεσ δραων φροm τηε δατα τηεν συγγεστ φυρτηερ 

εξτενσιονσ. Τηε εξτενδεδ mοδελ προϖιδεσ α φραmεωορκ το χονσιδερ στρατεγιχ σηιφτσ τηατ λιβραριεσ αρε 

υνδερτακινγ ανδ τηε βαρριερσ το περφορmανχε ιν τηισ χοντεξτ. Τηε παπερ βεγινσ βψ ρεϖιεωινγ τηε 7Σ 

mοδελ, γοινγ ον το χονσιδερ ηοω ιτ ηασ βεεν υσεδ ιν τηε λιβραρψ χοντεξτ, ανδ τηεν προποσινγ σοmε 

ωαψσ ιτ χουλδ βε ποτεντιαλλψ εξτενδεδ. 

Τηε 7Σ mοδελ 
Τηε 7Σ mοδελ οφφερσ α ρεσουρχε βασεδ ϖιεω οφ τηε στρατεγιχ ασσετσ αϖαιλαβλε το αν οργανισατιον, 

σπεχιφιχαλλψ ιδεντιφψινγ σεϖεν ελεmεντσ (Wατερmαν, Πετερσ ανδ Πηιλλιπσ, 1980; Πετερσ ανδ Wατερmαν, 

1982): 

1. Στρατεγψ 

2. Στρυχτυρε 

3. Σψστεmσ 

4. Στψλε (mαναγεmεντ στψλε) 

5. Σταφφ 

6. Σκιλλσ 

7. Σηαρεδ ϖαλυεσ (χυλτυρε) 

Τηε mοδελ ωασ δεσιγνεδ το συmmαρισε τηε mαιν φαχτορσ ωιτηιν αν οργανισατιον ωηιχη χοντριβυτε το ιτ 

αχηιεϖινγ ιτσ στρατεγιχ οβϕεχτιϖεσ παρτιχυλαρλψ ιν ρελατιον το χηανγε. Τηε φιρστ τηρεε ελεmεντσ αρε οφτεν 

ヴWｪ;ヴSWS ;ゲ さｴ;ヴSざが ﾏﾗヴW IﾗﾐIヴWデW ;ﾐS ﾏW;ゲ┌ヴ;HﾉW ανδ εασιερ φορ mαναγεmεντ το χοντρολ. Τηε 

οτηερσ ελεmεντσ αρε σεεν ασ さσοφτざ βεχαυσε τηεψ αρε mορε ιντανγιβλε ανδ ηαρδερ το mαναγε διρεχτλψ. 

Λεαδερσηιπ ρατηερ τηαν mαναγεmεντ ισ νεεδεδ το σηαπε τηεm (Wατσον, 1982). Ασ οριγιναλλψ 

ϖισυαλισεδ (φιγυρε 1) τηε mοδελ γιϖεσ εmπηασισ το τηε ιντερχοννεχτιον οφ τηε σεϖεν ελεmεντσ το σηοω 

ηοω χηανγινγ ονε ρεθυιρεσ χηανγεσ ιν τηε οτηερσ, ανδ ρεσιστσ πλαχινγ εmπηασισ ον ονε ασ mορε 

ιmπορταντ, τηουγη Σηαρεδ ϖαλυεσ αρε υσυαλλψ πρεσεντεδ ατ τηε χεντρε οφ τηε διαγραm. Τηε στρενγτη οφ 

τηε mοδελ ισ τηε ωειγητ ιτ γιϖεσ το αλιγνmεντ οφ α νυmβερ οφ φαχτορσ υνδερλψινγ χορπορατε 

περφορmανχεぎ さaυνδαmενταλλψ, τηε φραmεωορκ mακεσ τηε ποιντ τηατ εφφεχτιϖε στρατεγψ ισ mορε τηαν 

ινδιϖιδυαλ συβϕεχτσ συχη ασ στρατεγψ δεϖελοπmεντ ορ οργανισατιοναλ χηανγε に ιτ ισ τηε ρελατιονσηιπ 

βετωεεν στρατεγψ, στρυχτυρε ανδ σψστεmσ, χουπλεδ ωιτη σκιλλσ, στψλε, σταφφ αﾐS ゲ┌ヮWヴﾗヴSｷﾐ;デW ｪﾗ;ﾉゲくざ  
(Λψνχη, 2006: 792). 

Πραχτιτιονερσ χοντινυε το φινδ τηε 7Σ α υσεφυλ ωαψ το αναλψσε αν ορｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐげゲ ποσιτιον ανδ το χηανγε 

ιτ (ε.γ. ΥΧΧ, 2013). Βψ εξαmινινγ τηε σεϖεν ελεmεντσ ανδ σεαρχηινγ φορ mισαλιγνmεντσ τηεψ αρε 

εναβλεδ το δετερmινε οπτιmαλ οργανισατιοναλ δεσιγν, ανδ mαναγε α προχεσσ οργανισατιοναλ χηανγε ιν 

τηατ διρεχτιον. Ιτ χαν αλσο βε υσεδ ασ α φραmεωορκ φορ αππραισινγ αν οργανισατιον (Χορραλλ, 2000; 

2008). 
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Φιγυρε 1 τηε 7Σ mοδελ 

Σινχε ιτ ωασ φιρστ προποσεδ τηε 7Σ mοδελ ηασ αλσο βεεν ωιδελψ υσεδ ιν α νυmβερ οφ ρεσεαρχη χοντεξτσ, 

ινχλυδινγ Ινφορmατιον Σψστεmσ αλιγνmεντ, φορ εξαmπλε (Wαρδ, 2012). Ιτ ηασ βεεν χοmβινεδ ωιτη 

οτηερ mοδελσ, ε.γ. Καπλαν (2005) ιντεγρατεσ ιτ ωιτη τηε Βαλανχεδ Σχορεχαρδ. Ινεϖιταβλψ αλσο, τηερε 

ηαϖε βεεν νυmερουσ αδαπτιονσ οφ τηε mοδελ, φορ εξαmπλε, Ηιγγινσ (2005) προποσεσ τηατ Σκιλλσ βε 

ρεπλαχεδ βψ τηε βροαδερ χατεγορψ οφ ρεΣουρχεσ, ωηιχη ινχλυδεσ σταφφ σκιλλσ, βυτ αλσο τεχηνολογψ ανδ 

mονεψ. Αχτυαλλψ, ωε mιγητ χονσιδερ τηατ Σταφφ αλρεαδψ ενχοmπασσεσ σκιλλσ, ανδ τηε χατεγορψ οφ 

ρεΣουρχεσ οϖερλαπσ ωιτη τηισ τοο, ηοωεϖερ ιτ δοεσ δραω αττεντιον το αν ιmπορταντ αππαρεντλψ mισσινγ 

ελεmεντ οφ ρεσουρχεσ ωιτηιν τηε οργανισατιον. Ηιγγινσ (2005) αλσο προποσεσ τηατ α δεριϖατιϖε 

ουτχοmε οφ τηε 7Σσ ισ αν ειγητη Σ, Στρατεγιχ περφορmανχε. Ηε αργυεσ τηατ τηε κεψ χοντριβυτορ το 

Στρατεγιχ περφορmανχε ισ αλιγνινγ τηε διφφερεντ 7Σσ, σηοωινγ ηοω ιν α νυmβερ οφ χασε στυδιεσ ιν τηε 

χορπορατε σεχτορが デｴ;デ CEOげゲ ゲ┌IIWゲゲa┌ﾉ ;ﾉｷｪﾐﾏWﾐデ οφ τηε 7 ελεmεντσ ωασ τηε κεψ το οργανισατιοναλ 

συχχεσσ. Το ρεπρεσεντ τηισ ϖισυαλλψ ηε πιχτυρεσ εαχη Σ ασ α χιρχλε ωιτη αν αρροω ινσιδε. Ιφ τηε αρροωσ 

ποιντ ιν τηε σαmε διρεχτιον ιτ ινδιχατεσ αλιγνmεντ ωιτη εαχη οτηερ.  

Φορ λιβραρψ στρατεγψ πυρποσεσ ωε mιγητ αλσο ωιση το αδδ λιβραρψ−σπεχιφιχ ελεmεντσ το τηε 7Σσ, σινχε ασ 

Χορραλλ (2000) αργυεσ ιτ δοεσ νοτ ιδεντιφψ σοmε οφ τηε χηαραχτεριστιχ φεατυρεσ οφ ινφορmατιον σερϖιχεσ, 

παρτιχυλαρλψ ιν τηε διγιταλ ερα. Χορραλλ (2000) ηασ προποσεδ ηερ οων αδαπτατιον οφ τηε mοδελ 

ιντροδυχινγ, Σεεκερ, Σουρχεσ, Σπαχε, Σερϖιχε ανδ Σεχυριτψ ανδ ρεταινινγ ϕυστ Σψστεmσ ανδ Σκιλλσ φροm 

τηε οριγιναλ 7Σσ. Τηε σερϖιχε, ιmπλψινγ τηε σερϖιχε ασ α ωηολε ανδ ιτσ χονστιτυεντ σερϖιχεσ ισ πλαχεδ ατ 

τηε χεντρε. Τηισ ρεϖισιον ισ υσεφυλ ιν ιδεντιφψινγ τηε χεντραλιτψ οφ τηε υσερ το λιβραριεσ に βε τηατ 

Στυδεντσ ορ Σταφφι ιν τηε χασε οφ αχαδεmιχ λιβραριεσ に τηουγη τηισ τερm ふけ┌“Wヴげぶ ヴ;デｴWヴ デｴ;ﾐ さ“WWﾆWヴざ 
ρεφλεχτσ δοmιναντ ωαψσ οφ ταλκινγ ιν λιβραρψ ωορκ ανδ σο ισ πρεφερρεδ ηερε.  Ιτ ισ αλσο υσεφυλ το ιδεντιφψ 

Σουρχεσ, Σπαχε ανδ Σερϖιχεσ ασ ωηατ λιβραριεσ οφφερ. Σεχυριτψ ηασ τραδιτιοναλλψ βεεν α χονχερν οφ 
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λιβραριεσ, βυτ τηατ ηασ διmινισηεδ ιν ιτσ χεντραλιτψ ιν ρεχεντ ψεαρσ. Ηοωεϖερ, σο ινχλυδινγ τηεσε 

ελεmεντσ δοεσ ρεmοϖε Στψλε, Στρατεγψ ετχ φροm τηε mοδελ, ανδ τηεσε ρεmαιν ιmπορταντ, ασ φορ ανψ 

οργανισατιον. Τηυσ, ωε συγγεστ ανοτηερ αππροαχη ωουλδ βε το ρεταιν τηε υνιϖερσαλ 7Σ mοδελ το 

δεσχριβε τηε ρεσουρχεσ αϖαιλαβλε το τηε οργανισατιον ανδ το ρεπρεσεντ τηοσε ωηοm τηε λιβραρψ σερϖεσ 

(υΣερσ), ανδ τηε φυνχτιονσ ιτ περφορmσ (Στοχκ/Σουρχεσ, Σπαχε, Σερϖιχεσ) σεπαρατελψ. Ιν αδδιτιον, ιν αν 

ινχρεασινγλψ διγιταλ ινφορmατιον ενϖιρονmεντ, ιτ mαψ βε πρεφεραβλε το ρεφερ το ; ゲｴｷaデ デﾗ┘;ヴSゲ さ“デ┌aaざ 
ρατηερ τηαν Στοχκ ορ Σουρχεσ. 

Φιγυρε 2 σεεκσ το χαπτυρε α σταρτινγ ποιντ φορ τηινκινγ αβουτ τηεσε ελεmεντσ ανδ σοmε οφ τηειρ 

ρελατιονσηιπσ. 

 

Φιγυρε 2: Αν αδαπτατιον οφ τηε Σ mοδελ φορ αχαδεmιχ λιβραριεσ 

Μετηοδ 
Ιν ορδερ το δεϖελοπ ανδ εξτενδ τηε mοδελ τηε παπερ δραωσ ον α βοδψ οφ εmπιριχαλ δατα. Τηισ ωασ 

δεριϖεδ φροm α mιξεδ mετηοδ στυδψ οφ τηε φυτυρε οφ αχαδεmιχ λιβραριεσ (Πινφιελδ, Χοξ ανδ Ρυττερ, 

2017). Α mαϕορ παρτ οφ τηε δατα ωασ ιντερϖιεωσ ωιτη λεαδινγ εξπερτσ βοτη φροm ωιτηιν ανδ ουτσιδε 

τηε λιβραρψ χοmmυνιτψ. Τηεσε παρτιχιπαντσ ωερε I;デWｪﾗヴｷゲWS ｷﾐデﾗ デｴヴWW ｪヴﾗ┌ヮゲぎ さLｷHヴ;ヴ┞ M;ﾐ;ｪWヴゲざが 
χοmπρισινγ (mοστλψ) λιβραρψ διρεχτορσき さLｷHヴ;ヴ┞ CﾗﾏﾏWﾐデ;デﾗヴゲざが ゲ┌Iｴ ;ゲ ;I;SWﾏｷIゲが Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;ﾐデゲ ﾗヴ 
ﾗデｴWヴ W┝ヮWヴデゲ ｷﾐ デｴW aｷWﾉSき ;ﾐS さNﾗﾐ−Λιβραρψ ΠαヴデｷIｷヮ;ﾐデゲざが ; ┗;ヴｷWデ┞ ﾗa ｷﾐaﾉ┌Wﾐデｷ;ﾉ aｷｪ┌ヴWゲ ｷﾐ ｴｷｪｴWヴ 
εδυχατιον ανδ τεχηνολογψ−ρελατεδ ορ λεαρνινγ−ρελατεδ οργανισατιονσ. Ιν τοταλ, 33 παρτιχιπαντσ ωερε 

ιντερϖιεωεδ: 23 φροm τηε ΥΚ, 10 ιντερνατιοναλ; 15 ωερε ωοmεν, 18 mεν. Wιτη τηειρ περmισσιον, τηε 

ιντερϖιεωεεσ αρε λιστεδ ιν Αππενδιξ 2 οφ Πινφιελδ, Χοξ ανδ Ρυττερ (2017), ηοωεϖερ θυοτατιονσ ηαϖε 
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βεεν ανονψmισεδ ηερε υσινγ τηε τηρεε χατεγοριεσ δεσχριβεδ αβοϖε. Συχη χατεγορισατιον ωασ νοτ 

αλωαψσ στραιγητφορωαρδ. Φορ εξαmπλε, σοmε χοmmεντατορσ ηαδ ιν τηε παστ βεεν α σενιορ λιβραριαν; 

σοmε mαναγεδ βοτη λιβραρψ ανδ οτηερ σερϖιχεσ. Ηοωεϖερ, τηε χατεγοριεσ αρε ινχλυδεδ το γιϖε σοmε 

χοντεξτ το τηε ρεmαρκσ ρεπορτεδ. Τηε ιντερϖιεωσ ωερε ωιδε−ρανγινγ ανδ δεαλτ ωιτη ηιγη λεϖελ ανδ 

λονγ−τερm τρενδσ ρατηερ τηαν ιmmεδιατε χονχερνσ. Τηε αυτηορσ ωερε αωαρε οφ τηε 7Σ mοδελ βυτ τηισ 

διδ νοτ φραmε ιντερϖιεω θυεστιονσ. Ρατηερ Ιντερϖιεωεεσ ωερε ασκεδ mυχη mορε σπεχιφιχαλλψ αβουτ 

τηε χηανγινγ νατυρε οφ τηε αχαδεmιχ λιβραρψ. ςιεωσ ωερε χαπτυρεδ βψ ασκινγ αβουτ συχη θυεστιονσ ασ 

ωηετηερ βοοκσ mιγητ εϖερ δισαππεαρ φροm λιβραρψ χολλεχτιονσ ανδ αβουτ τηε λονγ τερm ρολε οφ σπαχε 

ιν λιβραρψ σερϖιχεσ. Τηε θυεστιονσ τηυσ ρεϖολϖεδ αρουνδ τηε χηανγινγ φυνχτιον οφ τηε αχαδεmιχ λιβραρψ 

ανδ σο ωιτη στοχκ, σπαχε ανδ σερϖιχεσ.  Ιν τηε χουρσε οφ τηε ιντερϖιεωσ βελιεφσ αβουτ τηε κεψ δριϖερσ 

aﾗヴ Iｴ;ﾐｪW ;ﾐS デｴW ﾉｷHヴ;ヴ┞げゲ ;Hｷﾉｷデ┞ デﾗ ヴWゲヮﾗﾐS WﾏWヴｪWSく Ιντερϖιεωσ ωερε χονδυχτεδ βετωεεν Μαψ 

ανδ ϑυλψ 2017 ωιτη εαχη τψπιχαλλψ λαστινγ αρουνδ ονε ηουρ. ςολυνταρψ, ινφορmεδ χονσεντ ωασ γαινεδ 

φροm παρτιχιπαντσ, ανδ τηε ωηολε ρεσεαρχη αππροαχη ηαδ γαινεδ ετηιχαλ αππροϖαλ φροm τηε Υνιϖερσιτψ 

οφ Σηεφφιελδ φορmαλ ρεσεαρχη ετηιχσ προχεσσ.  

Τηε ιντερϖιεωσ ωερε ρεχορδεδ ανδ τηεν φυλλψ τρανσχριβεδ. Τηεmατιχ Αναλψσισ (Βραυν & Χλαρκε 2006) 

ωασ σψστεmατιχαλλψ αππλιεδ το τηε ιντερϖιεω τρανσχριπτσ, ινχλυδινγ α προχεσσ οφ δεταιλεδ χοδινγ, φροm 

ωηιχη τηε mαϕορ τηεmεσ ιν τηε δατα ωερε ιδεντιφιεδ. Ιν σεεκινγ το οργανισε τηε δατα τηε αυτηορσ 

ρετυρνεδ το τηε 7Σ mοδελ ασ α υσεφυλ σταρτινγ ποιντ φορ οργανισινγ τηουγητσ αβουτ τηε στρατεγιχ 

χοντεξτ, παρτιχυλαρλψ βεχαυσε οφ ιτσ εmπηασισ ον αλιγνmεντ, ωηιχη ωασ αλσο α στρονγ τηεmε ιν τηε 

δατα. Ηοωεϖερ, ιτ εmεργεδ τηατ  φυρτηερ αδϕυστmεντσ ανδ ελαβορατιον ωερε νεεδεδ φορ ιτ το φυλλψ 

οργανισε τηε φινδινγσ. Ιν τηισ ωαψ, τηερε ωασ α διαλογυε βετωεεν τηε εmπιριχαλ δατα ανδ τηεορψ, ανδ 

τηε παπερ σηουλδ βε σεεν ασ τηε ουτχοmε οφ τηισ προχεσσ, ρατηερ τηαν α σιmπλε ρεπορτινγ οφ τηε δατα. 

Ιν αδδιτιον, τηε στυδψ ινχλυδεδ α ωεβ−βασεδ συρϖεψ χαρριεδ ουτ ιν ϑυλψ ανδ Αυγυστ 2017 (Πινφιελδ, Χοξ 

ανδ Ρυττερ, 2017). Τηε ταργετ ρεσπονδεντσ ωερε ΥΚ αχαδεmιχ λιβραρψ σταφφ, ατ αλλ λεϖελσ οφ σενιοριτψ.  

Τηε συρϖεψ ωασ διστριβυτεδ βψ ΣΧΟΝΥΛ το ιτσ χλοσεδ λιστσ βυτ αλσο mαδε αϖαιλαβλε mορε ωιδελψ ον 

οπεν λιστσ, ινχλυδινγ ΛΙΣ−Λινκ. 261 υσαβλε ρεσπονσεσ ωερε ρεχειϖεδ. Τηε συρϖεψ ασκεδ φυρτηερ αβουτ α 

νυmβερ οφ ισσυεσ αρισινγ φροm τηε λιτερατυρε ανδ αλρεαδψ εmεργινγ φροm τηε ιντερϖιεω δατα. 

Dεσχριπτιϖε δατα αναλψσισ ωασ χονδυχτεδ, ινχλυδινγ τεστσ φορ διφφερενχεσ οφ περχεπτιον αχροσσ τηε 

σεχτορ, βυτ φορ τηε πυρποσεσ οφ τηισ παπερ ρεσυλτσ αρε ρεπορτεδ φροm ρεσπονσεσ ασ α ωηολε. 

Φινδινγσ  

Στρατεγιχ σηιφτσ ιν λιβραρ φυνχτιονσ 

Μυχη οφ τηε δατα ιν τηε στυδψ ρελατεδ το τηε ρεβαλανχινγ οφ Στυφφ, Σπαχε ανδ Σερϖιχεσ, ανδ, τηερεφορε, 

δεβατε οϖερ τηε ϖερψ νατυρε οφ τηε λιβραρψ ιτσελφ. Α νυmβερ οφ mαϕορ ον−γοινγ βυτ ινχοmπλετε 

στρατεγιχ σηιφτσ ωερε ιδεντιφιεδ, ναmελψ:  

1. Τηε ινχρεασινγ δοmινανχε οφ διγιταλ Στυφφ οϖερ πριντ Στοχκ, τηουγη ωιτηουτ τηε λικελιηοοδ οφ 

χοmπλετε δισαππεαρανχε οφ πριντ ιν τηε φορεσεεαβλε φυτυρε. Dιγιταλ ωασ ινχρεασινγλψ 

ιmπορταντ, mεανινγ τηατ πρεστιγε ωασ νο λονγερ βασεδ πυρελψ ον τηε πηψσιχαλ χολλεχτιονσ. 

Αλτηουγη τηερε ωασ αγρεεmεντ τηατ τηε βαλανχε βετωεεν πηψσιχαλ ανδ διγιταλ ρεσουρχεσ ωασ 

σηιφτινγ ιν φαϖουρ οφ τηε διγιταλ, τηερε ωασ δισαγρεεmεντ αβουτ ωηερε τηε βαλανχε ωασ λικελψ 

το βε ιν 10−┞W;ヴゲげ デｷﾏWく Mοστ παρτιχιπαντσ ιν τηε συρϖεψ δισαγρεεδ ωιτη τηε στατεmεντ τηατ 

さ;ヮ;ヴデ aヴﾗﾏ ゲヮWIｷ;ﾉ IﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐゲが ヮヴｷﾐデWS Hﾗﾗﾆゲ ┘ｷﾉﾉ HW ;ﾐ ｷﾐゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ヮ;ヴデ ﾗa ; Iﾗﾉλεχτιον τηατ 

ισ λαργελψ διγιταλざ に σεε φιγυρε 3. Α φυρτηερ ιmπλιχατιον οφ τηισ σηιφτ ισ τηε ισσυε οφ ωηετηερ 

τηερε ισ α νεεδ φορ Σπαχε το ηουσε συχη mατεριαλ.  
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Φιγυρε 3 Σηιφτινγ χολλεχτιονσ 

2. Τηε χοντινυινγ ιmπορτανχε φορ mανψ λιβραριεσ οφ σπεχιαλ χολλεχτιονσ: ασ παρτ οφ τηε βοοκ 

Στοχκ. Νεαρλψ 50% οφ παρτιχιπαντσ ιν τηε συρϖεψ ανσωερεδ τηατ ιν τηε φυτυρε ｷデゲ さ┌ﾐｷケ┌W ;ﾐS 
SｷゲデｷﾐIデｷ┗W IﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐゲざ ┘;ゲ ┘ｴ;デ さ┘ﾗ┌λδ mακε τηε λιβραρψ στανδ ουτざ (φιγυρε 3). 

3. Α φυνδαmενταλ σηιφτ τοωαρδσ οπεν Στυφφ, βεχαυσε αν ινχρεασινγ προπορτιον οφ χοντεντ ισ 

οπενλψ αϖαιλαβλε, ωιτη α διφφιχυλτ το δισχερν ιmπαχτ ον λιβραρψ χολλεχτινγ ανδ τηε λιβραρψ ρολε ιν 

δισχοϖερψ. さIa W┗Wヴ┞デｴｷﾐｪ ｷゲ ﾗヮWﾐ ;IIWゲゲ デｴWﾐ ﾗ┌ヴ ﾉｷHヴ;ヴ┞ ┘ﾗ┌ﾉS HW ヮﾗｷﾐデﾉWゲゲ HWI;┌ゲW ;ﾉﾉ ｷデ ｷゲ 
δοινγ ισ γιϖινγ διρεχτ αχχεσσ το ωｴ;デ ｷゲ HWｴｷﾐS aｷヴW┘;ﾉﾉゲくざ ふNﾗﾐ−Λιβραρψ Παρτιχιπαντ) 

4. Λινκεδ το 2, α σηιφτ ιν τηε χηαραχτερ οφ Στυφφ, φροm πριmαριλψ mατεριαλ χρεατεδ βεψονδ τηε 

ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ;ﾐS ゲWﾉWIデWS aﾗヴ ｷﾐデWヴﾐ;ﾉ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ふさﾗ┌デゲｷSW ｷﾐざぶが デﾗ ; ｪヴW;デWヴ Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ﾗﾐ デｴW 
ρολε οφ στεωαρδινγ αλλ τηε ουτπυτσ οφ τηε ινστιτυτιον ανδ mακινγ τηεm ϖισιHﾉW ふさｷﾐゲｷSW ﾗ┌デざぶ 
(Dεmπσεψ 2016). Ασ ωιτη τηε διγιταλ σηιφτ さινσιδε ουτざ ωασ νοτ σεεν ασ λικελψ το εντιρελψ 

συπερσεδε τηε さουτσιδε ινざ ρολε: τηερε ωασ αν ον−γοινγ νεεδ το προχυρε τηιρδ παρτψ χοντεντ. 

Συρϖεψ ρεσπονδεντσ ωερε διϖιδεδ οϖερ ωηετηερ χολλεχτιονσ ωουλδ βε ινχρεασινγλψ βασεδ ον 

λοχαλ χοντεντ (Φιγυρε 3). Ονε ιντερϖιεωεε συmmαρισεδ τηε ποσιτιον νεατλψ: さI HWﾉｷW┗W デｴ;デ 
ρεσεαρχη λιβραριεσ ιν παρτιχυλαρ αρε γοινγ το παψ α λοτ mορε αττεντιον το λοχαλ ασσετσ. Βυτ ψου 

ﾆﾐﾗ┘ I Sﾗﾐげデ H┌┞ デｴ;デ デｴW┞ ;ヴW ｪﾗｷﾐｪ デﾗ ｪWデ ﾗ┌デ ﾗa デｴW ﾗデｴWヴ ヴﾗﾉWく Nﾗﾐ−ρεσεαρχη λιβραριεσ 

ﾏﾗゲデﾉ┞ Sﾗﾐげデ ｴ;┗W ;ﾐ┞ IﾗﾐデWﾐデ デﾗ I┌ヴ;デWが W┝IWヮデ aﾗヴ デW;Iｴｷﾐｪ ;ﾐS ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ ﾏ;デWヴｷ;ﾉゲくざ 
(Λιβραρψ Χοmmεντατορ).  

5. Τιεδ το τηε διγιταλ σηιφτ, τηε ρελεασε οφ Σπαχε φροm βοοκ σηελϖινγ το αλλοω φορ mορε υσε οφ 

Σπαχε φορ υΣερσ ηαδ βεεν χοmβινεδ ωιτη ﾉｷHヴ;ヴｷ;ﾐゲげ συχχεσσ ιν ρεδεσιγνινγ Σπαχε το mεετ 

ωηατ υΣερσ に χηιεφλψ Στυδεντσ に νεεδεδ. Τηυσ, τηερε ωασ χονφιδενχε ιν τηε χοντινυινγ 

ιmπορτανχε οφ Σπαχε. さΤηεψ αρε στιλλ φλοχκινγ το ουρ βυιλδινγσ,ざ ασ ονε Λιβραρψ Μαναγερ 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

... απαρτ φροm σπεχιαλ χολλεχτιονσ, πριντεδ βοοκσ

ωιλλ βε αν ινσιγνιφιχαντ παρτ οφ α χολλεχτιον τηατ

ισ λαργελψ διγιταλ

.... τηε νεεδσ οφ δισχιπλινεσ ωιλλ ηαϖε διϖεργεδ το

τηε ποιντ τηατ λιβραρψ χολλεχτιονσ αρε ϖερψ

διφφερεντ φορ διφφερεντ δισχιπλινεσ

ぐ デｴW ﾉｷHヴ;ヴ┞ IﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐ ┘ｷﾉﾉ HW ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪﾉ┞ 
χοmποσεδ οφ ρεσουρχεσ προδυχεδ βψ mεmβερσ 

οφ τηε ινστιτυτιον ε.γ. ρεσεαρχη δατα ετχ

... τηε ινστιτυτιοναλ ρεποσιτορψ φορ ρεσεαρχη

πυβλιχατιονσ ωιλλ βε συπερσεδεδ βψ τηιρδ−παρτψ

σερϖιχεσ λικε ΡεσεαρχηΓατε

... ωηατ ωιλλ mακε τηε λιβραρψ στανδ ουτ ισ ιτσ

υνιθυε ανδ διστινχτιϖε χολλεχτιονσ

Χολλεχτιονσ: Ιν 10 ψεαρσ τιmε ιν ψουρ λιβραρψ ...

(σχαλε χολλαπσεδ)

Dον∋τ κνοω Αγρεε Νειτηερ δισαγρεε ορ αγρεε Dισαγρεε
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χοmmεντεδ. ςερψ φεω θυεστιονναιρε ρεσπονδεντσ τηουγητ τηατ τηερε ωουλδ νοτ βε α λιβραρψ 

βυιλδινγ ιν σοmε φορm ον χαmπυσ ιν τηε φυτυρε. 

6. Σοmε νεω ανδ ιννοϖατιϖε Σπαχεσ ωερε νοω βεινγ δεϖελοπεδ τηατ ρεχαστ τηε λιβραρψ ασ α 

πλατφορm φορ χρεατιϖιτψ, παρτιχυλαρλψ Μακερσπαχεσ. Συχη σπαχεσ ωερε αργυαβλψ τηε νεξτ 

στρατεγιχ στεπ ωιτη ρεγαρδ το Σπαχε βεψονδ τηε Ινφορmατιον/Λεαρνινγ Χοmmονσ.  

7. Ιτ ωασ ρεχογνισεδ τηατ ωηιλε λιβραρψ Σπαχε οφφερεδ α χοmπελλινγ ϖαλυε το Στυδεντ υΣερσ, ωηατ 

ωασ ον οφφερ το Σταφφ ασ ρεσεαρχηερσ ιν σπατιαλ τερmσ ωασ φαρ λεσσ αππρεχιατεδ. Ρεσεαρχηερσ δο 

νοτ mακε mυχη υσε οφ τηε πηψσιχαλ λιβραρψ. 

8. Φυρτηερ, τηερε διδ νοτ σεεm το βε α χοmπελλινγ λιβραρψ ρυν διγιταλ σπαχε φορ ρεσεαρχηερσ το 

χορρεσπονδ το τηε πηψσιχαλ σπαχε υσεδ βψ στυδεντσ. Ιτ ωασ α ποτεντιαλ αρεα φορ νεω σερϖιχεσ: 

さTｴWゲW ゲﾗIｷ;ﾉ ﾐWデ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ゲｷデWゲ aﾗヴ ゲIｴﾗﾉ;ヴゲぐIﾉW;ヴﾉ┞ ゲIｴﾗﾉ;ヴゲ ;ヴW aWWﾉｷﾐｪ ; ﾐWWS デﾗ ﾐﾗデ ﾃ┌ゲデ 
ποστ τηειρ παπερσ ονλινε ανδ πυλλ οτηερ παπερσ οφφ οφ λινε, τηεψ φεελ τηε νεεδ το χρεατε σοmε 

ﾆｷﾐS ﾗa Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞く I デｴｷﾐﾆ デｴW ﾉｷHヴ;ヴｷWゲ ;ｪ;ｷﾐが HWI;┌ゲWぐﾗ┌ヴ ｪﾗ;ﾉ ｷゲ デﾗ ;S┗;ﾐIW ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW 
;ﾐS ゲIｴﾗﾉ;ヴゲｴｷヮ ;ﾐS Wﾐゲ┌ヴW デｴ;デ ｷデ ｷゲ ;┗;ｷﾉ;HﾉW aﾗヴ デｴW a┌デ┌ヴW ;ﾐS ゲﾗ aﾗヴデｴぐが ﾗ┌ヴゲ ｷゲﾐげデ ; ヮヴﾗaｷデ 
ﾏﾗデｷ┗Wが I デｴｷﾐﾆ デｴ;デぐ┘W ┘ﾗ┌ﾉS HW ヴεαλλψ σmαρτ το βεχοmε πλαψερσ ιν τηατ ρεαλm, ιν χρεατινγ 

デｴWゲW ゲﾗヴデ ﾗa ﾗﾐﾉｷﾐW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ;ヴﾗ┌ﾐS デｴW ゲIｴﾗﾉ;ヴゲｴｷヮくざ (Λιβραρψ Μαναγερ). 

9. Α γροωινγ ρανγε οφ Σερϖιχεσ. さぷTｴW ﾉｷHヴ;ヴ┞へ ┘ｷﾉﾉ ｴ;┗W デﾗ HW ﾏ┌Iｴ ﾏﾗヴW ┌ゲWS デﾗ ヮヴﾗ┗ｷSｷﾐｪ ; 
διϖερσιτψ οφ σερϖιχεσ βασεδ ον α ϖαριετψ οφ χοντραχτυαλ αρρανγεmεντσ. Τηεψ ωιλλ ηαϖε το σεε 

τηειρ χολλεχτιονσ ;ゲ ﾗﾐW ゲWヴ┗ｷIW ;ﾏﾗﾐｪ ﾗデｴWヴゲざ ヴWﾏ;ヴﾆWS ﾗﾐW LｷHヴ;ヴ┞ CﾗﾏﾏWﾐデ;デﾗヴく 
Παρτιχιπαντσ ιν τηε συρϖεψ ιν παρτιχυλαρ ωερε ρατηερ χονφιδεντ αβουτ τηε εξπανσιον οφ τηε 

σχοπε οφ σερϖιχεσ τηατ τηε λιβραρψ ωουλδ λεαδ ον ορ παρτιχιπατε ιν, ασ πρεσεντεδ ιν φιγυρε 4. 
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Φιγυρε 4 Λιβραρψ ινϖολϖεmεντ ιν σερϖιχεσ ιν τηε φυτυρε 

10. Χριτιχαλ το τηισ γροωτη ιν σερϖιχεσ ωασ ρελατιονσ ωιτη οτηερ Στακεηολδερσ ιν τηε ινστιτυτιον, 

συχη ασ χοmπυτινγ, εστατεσ ετχ. Τηε συρϖεψ συγγεστεδ τηατ τηε λιβραρψ ωουλδ τακε α λεαδινγ 

ρολε ιν mανψ χασεσ, βυτ χλεαρλψ αλσο τηερε ωασ σχοπε φορ χοmπετιτιον ορ χολλαβορατιον ιν τηεσε 

ρολεσ. 

11. Αν ινχρεασινγ σενσε τηατ α λιβραρψ ωασ το βε σεεν α σετ οφ Σερϖιχεσ, νοτ πριmαριλψ δεφινεδ βψ 

Στυφφ. Στυφφ ωασ ιν εσσενχε α Σερϖιχε. 

Σιγνιφιχαντλψ, τηεσε σηιφτσ ωερε νοτ σεεν ασ ηαππενινγ υνιφορmλψ αχροσσ τηε ΗΕΙ σπαχε. Στυφφ ρεmαινεδ 

ιmπορταντ φορ ολδερ, mορε ρεσεαρχη ιντενσιϖε ινστιτυτιονσ, παρτιχυλαρλψ Σπεχιαλ Στοχκ に υνιθυε 

χολλεχτιονσ τηατ ωερε α διστινχτιϖε ρεσουρχε φορ ρεσεαρχη ανδ τεαχηινγ, ανδ ωηιχη ρεπρεσεντεδ αν 

ινστιτυτιοναλ υνιθυε σελλινγ ποιντ. Ιν χοντραστ, νεωερ υνιϖερσιτιεσ πλαχεδ λεσσ ονυσ ον Στοχκ, λαχκινγ 

ρεσεαρχη χολλεχτιονσ, βυτ ωερε mορε δψναmιχαλλψ ωιδενινγ τηειρ ρανγε οφ σερϖιχεσ το ινχλυδε ανψτηινγ 

το δο ωιτη υΣερ συππορτ, εσπεχιαλλψ Στυδεντ Συππορτ, ιν τηε παττερν οφ さゲ┌ヮWヴ−χονϖεργενχεざ (Βυλπιττ, 

2012; Ηεσελτινε, ετ αλ., 2009). Τηε ισσυε οφ διστανχε βετωεεν Σταφφ ασ ρεσεαρχηερσ ανδ τηε λιβραρψ mαψ 

αλσο σεεm λεσσ οφ αν ισσυε. 

Βαρριερσ το στρατεγιχ περφορmανχε 

Ιτ ωασ ρεχογνισεδ τηατ τηερε ωερε α νυmβερ οφ βαρριερσ το συχχεσσφυλ περφορmανχε φορ αχαδεmιχ 

λιβραριεσ: τηε ϖαλυε οφ τηε mοδελ χαν βε φυρτηερ εξπλορεδ βψ υσινγ ιτ το αναλψσε τηεσε. Σοmε βαρριερσ 

τηατ ωερε mεντιονεδ ιν τηε ιντερϖιεωσ χουλδ βε λοχατεδ ιν τηε αρεα οφ τηε 7Σσ: 

1. Λαχκ οφ ρεΣουρχεσ. Βυδγετσ ωερε βεινγ χυτ. Ιmmεδιατε πρεσσυρεσ mεαντ τηατ τηερε ωασ 

σχαρχελψ σπαχε το τηινκ αβουτ ρεσπονδινγ το τηε λατεστ τρενδσ, σοmε ρεσπονδεντσ ρεπορτεδ. 

2. Λαχκ οφ Σκιλλσ ιν χερταιν αρεασ, τηουγη συρπρισινγλψ ιτ ωασ Σοφτ Σκιλλσ, ρατηερ τηαν τεχηνιχαλ ονεσ 

τηατ ωερε σεεν ασ κεψ βψ παρτιχιπαντσ.  

3. Φαιλυρεσ οφ Στρατεγψ ορ λεαδερσηιπ Στψλε. Ιν παρτιχυλαρ, τηερε ωασ οβσερϖεδ το βε α τενδενχψ το 

ωαντ το βε σεεν ασ γοοδ ινστιτυτιοναλ χιτιζενσ ανδ νοτ ρισκ τακερσ. 

4. Μισαλιγνεδ Σηαρεδ χυλτυρεσ, συχη ασ ονεσ τηατ ωερε ρεσισταντ το χηανγε. Ασ ονε ιντερϖιεωεε 

IﾗﾏﾏWﾐデWSぎ  さΙ τηινκ τηατ ωε αρε mοϖινγ τοο σλοωぐ ;ﾐS I デｴｷﾐﾆ ｷデ ｷゲ Hﾗデｴ S┌W デﾗ デｴW ﾉｷHヴ;ヴ┞ 
διρεχτορσ ανδ ιτ ισ αλσο δυε το σταφφ τηατ ηαϖε βεεν ωορκινγ ηερε φορ 20−25 ψεαρσ. Σο ιτ ισ α 

ηυγε σκιλλ χηανγε ανδ τηε mινδσετ χηανγε τηατ ωε νεεδ το δο に α χυλτυρε χηανγε αχτυαλλψ. Σο 

τηατ ισ εσσεντιαλ φορ υσ ανδ τηατ ισ γοινγ το βε ρεαλλψ ηαρδ. Χυλτυρε χηανγε ισ τηε ωορστくざ 

(Λιβραρψ Μαναγερ) 

Τηυσ τηε οριγιναλ 7Σ mοδελ οφφερσ α σταρτινγ ποιντ φορ εξαmινινγ τηε φαιλυρεσ οφ αλιγνmεντ. Τηισ 

αππεαρεδ το βε α mιξ οφ βοτη ηαρδ ανδ σοφτ φαχτορσ. Φορ σοmε ιτ ωασ α προβλεm οφ ρεσουρχεσ; φορ 

οτηερσ οφ στρατεγψ. Βυτ σοφτ ελεmεντσ αλσο αππεαρεδ το βε προβλεmατιχ. Ιν παρτιχυλαρ, λεσσ τανγιβλε 

ασπεχτσ, παρτιχυλαρλψ σηαρεδ χυλτυρε ωερε α βαρριερ το συχχεσσφυλ περφορmανχε. Ιντερεστινγλψ νειτηερ 

σψστεmσ ορ στρυχτυρεσ ωερε mεντιονεδ ασ σιγνιφιχαντ βαρριερσ το περφορmανχε. 

Wιδερ αλιγνmεντσ 

Ιν λινε ωιτη τηε εmπηασισ πλαχεδ ον ιτ βψ Ηιγγινσ (2005), παρτιχιπαντσ διδ σεε αλιγνmεντ ασ α κεψ 

ασπεχτ οφ συχχεσσφυλ περφορmανχε φορ αχαδεmιχ λιβραριεσ. Ηοωεϖερ, τηεψ σαω τηισ νοτ ϕυστ ασ αβουτ α 

φαιλυρε οφ ιντερναλ αλιγνmεντ οφ τηε 7Σσ. Αν ιmπορταντ τηεmε τηατ εmεργεδ φροm τηε δατα ωασ 

αλιγνmεντ ωιτη τηε ινστιτυτιον, ανδ ιτσ νεεδσ. Ασ ονε νον−λιβραρψ παρτιχιπαντ χοmmεντεδ: さ“ﾗ ｷデ ｷゲ 
αβουτ τηατ βαλανχε οφ αλιγνινγ ωιτη ινστιτυτιοναλ οβϕεχτιϖεσ ανδ χρεατινγ α λιβραρψ σερϖιχε τηατ ισ 

ιννοϖατινγ ανδ ισ ριγητ φορ τοδα┞げゲ ;ｪWぐざ 
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Αχαδεmιχ λιβραριεσ, υνλικε τηε χορπορατιονσ εξαmινεδ βψ Ηιγγινσ (2005), αρε νοτ φρεε−φλοατινγ 

οργανισατιονσ σο τηε ινΣτιτυτιον ισ αν ιmπορταντ ασπεχτ οφ χοντεξτ. Γιϖεν τηε χοmπλεξιτψ οφ 

υνιϖερσιτιεσ ασ εντιτιεσ, αλιγνmεντ σηουλδ ιτσελφ βε ρεχογνισεδ το βε χοmπλεξ. Υνιϖερσιτιεσ ηαϖινγ 

mυλτιπλε ανδ χοmπετινγ οβϕεχτιϖεσ, συχη ασ το ηαϖε γλοβαλ ανδ λοχαλ ινφλυενχε, το υνδερτακε 

εδυχατιον οφ α ωιδερ ρανγε οφ τηε ποπυλατιον, βυτ αλσο mακε mονεψ. Χρυχιαλλψ, παρτιχιπαντσ ιν τηε 

στυδψ ταλκεδ αβουτ αλιγνmεντ ασ οχχυρρινγ πριmαριλψ ωιτη υΣερσ, ρεφλεχτινγ χηανγινγ παττερνσ οφ 

λεαρνινγ ανδ ρεσεαρχη βεηαϖιουρσ (ιν τυρν τηε ουτχοmε οφ χηανγεσ ιν τηε Σιτυατιον).  

 さI ﾏW;ﾐ a┌ﾐS;ﾏWﾐデαλλψ τηε λιβραρψ σηουλδ αβσολυτελψ βε συππορτινγ ανδ σερϖινγ 

デｴW ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐが デｴ;デ aｷヴゲデ ;ﾐS aﾗヴWﾏﾗゲデが デｴ;デ ｷゲ ｷデゲ ﾃﾗHが ゲﾗ ;ﾐ┞デｴｷﾐｪ デｴ;デ ;aaWIデゲぐデｴW 
ωαψ τηατ αχαδεmιχσ αρε χονδυχτινγ ρεσεαρχη, τηε ωαψ τηατ τηε στυδεντσ αρε 

χοmινγ ιντο τηε υνιϖερσιτψ, ανδ τηε ωαψ τηατ τηεψ αρε βεινγ ταυγητ ανδ 

W┗Wヴ┞デｴｷﾐｪが ｷデ ;ﾉﾉ ゲｴﾗ┌ﾉS ;aaWIデ デｴW ﾉｷHヴ;ヴ┞ ;ﾐS ｷa ｷデ SﾗWゲﾐげデ デｴW ﾉｷHヴ;ヴ┞ ｷゲﾐげデ Sﾗｷﾐｪ ｷデゲ 
ぷﾃﾗHへざ ふLｷHヴ;ヴ┞ M;ﾐ;ｪWヴぶ 

Αλιγνmεντ ωασ τηεν σεεν πριmαριλψ αβουτ αλιγνινγ τηε λιβραρψ οφφερινγ το τηε ινστιτυτιον τηρουγη 

αλιγνινγ ωιτη ιτσ υσερ χοmmυνιτιεσ. 

Σοmε οτηερ κεψ φαχτορσ ιν στρατεγιχ φαιλυρε ρελατεδ το τηε λοχατιον ωιτηιν ωιδερ ινστιτυτιονσ に 

υνιϖερσιτιεσ に ωηιχη ωερε σεεν ασ τψπιχαλλψ ρατηερ σλοω mοϖινγ ανδ χονσερϖατιϖε. Τηισ ρεδυχεδ τηε 

ﾉｷHヴ;ヴ┞げゲ ;Hｷﾉｷデ┞ デﾗ ヴWゲヮﾗﾐS デﾗ ενϖιρονmενταλ χηανγε θυιχκλψ. Α χριτιχαλ ισσυε ωασ αλσο デｴW ﾉｷHヴ;ヴ┞げゲ 
αβιλιτψ το προϕεχτ το οτηερσ τηε σενσε οφ ιτσ οων χηανγινγ ιδεντιτψ φροm βεινγ αβουτ πριντ Στοχκ το 

διγιταλ Στυφφ, Σπαχε ανδ Σερϖιχεσ. Ιτ αλσο νεεδεδ το τακε ιτσ υνδερστανδινγ οφ χηανγινγ υσερ βεηαϖιουρ 

ανδ οφφερ λεαδερσηιπ το τηε ωηολε οργανισατιον ιν αλιγνινγ ωιτη τηεm. Ιν παρτιχυλαρ, τηερε ωασ σεεν το 

βε ποορ υνδερστανδινγ οφ τηε ρολε οφ τηε λιβραρψ αmονγστ σενιορ δεχισιον mακερσ ιν ινστιτυτιονσ. Οϖερ 

70% οφ ρεσπονδεντσ το τηε θυεστιονναιρε τηουγητ τηατ, さゲWﾐｷﾗヴ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ SWIｷゲｷﾗﾐ ﾏ;ﾆWヴゲ ﾐWWSWS 
デﾗ HW WS┌I;デWS デｴ;デ ; ﾉｷHヴ;ヴ┞ ｷゲ ﾐﾗデ ;ﾉﾉ ;Hﾗ┌デ Hﾗﾗﾆゲざく Τηισ σιτσ αωκωαρδλψ ιν ρελατιον το τηε εαρλιερ 

ποιντ οφ λιβραριεσ στριϖινγ το βε γοοδ χιτιζενσ に ιν δοινγ σο, τηερε σεεmσ το βε α δανγερ τηατ τηε 

λιβραρψ ισ ρεινφορχινγ τραδιτιοναλ νοτιονσ οφ ιτσ ρολε ιν τηε ινστιτυτιον. 

Ανοτηερ mαϕορ ισσυε ωασ τηε ρολε οφ συππλιερσ. Χοmmερχιαλ πυβλισηερσ, χοντεντ αγγρεγατορσ ανδ 

σψστεm συππλιερσ ηαϖε βεχοmε ϖερψ ποωερφυλ πλαψερσ ιν τηε διγιταλ λανδσχαπε φορ λιβραριεσ. Λιβραριεσ 

ηαϖε λονγ βεεν ρελιαντ ον σψστεm συππλιερσ (φορ Ιντεγρατεδ Λιβραρψ Σψστεmσ ανδ οτηερ σψστεmσ) ανδ 

φορ χοντεντ. Τηερε σεεmεδ το βε εϖιδενχε οφ ινχρεασινγ δεπενδενχε. Τηισ ισ παρτιχυλαρλψ ωηερε 

συππλιερσ δοmινατε τηε mαρκετπλαχε τηρουγη ολιγοπολιστιχ χοντρολ οϖερ χοντεντ ανδ ϖερτιχαλ 

ιντεγρατιον αχροσσ χοντεντ ανδ σψστεmσ. Ιν σοmε χασεσ, ινδεεδ, τηεψ mιγητ βε τηινκινγ οφ 

δισιντερmεδιατιον τηρουγη διρεχτ χονταχτ το υσερσ, βψπασσινγ τηε λιβραρψ. Εξαmπλεσ mιγητ βε ιν 

προϖιδινγ σερϖιχεσ ιν ωορκφλοωσ συχη ασ Μενδελεψ ορ συχχεσσφυλ διγιταλ σπαχεσ το ριϖαλ τηε ρεποσιτορψ, 

συχη ασ ΡεσεαρχηΓατε. Παρτ οφ τηειρ ποωερ λαψ ιν Συππλιερσ οπερατινγ, υνλικε λιβραριεσ, ατ α γλοβαλ 

λεϖελ. Τηυσ, ωηιλε mοστ ρεσπονδεντσ το τηε θυεστιονναιρε σαω τηε ρολε οφ τηε λιβραρψ ιν χοντεντ 

δισχοϖερψ ασ σεχυρε (φιγυρε 3) σοmε ιντερϖιεωεεσ εξπρεσσεδ δουβτ.  

Ιφ εϖερψτηινγ ισ οπεν αχχεσσ, τηεν ουρ ονλινε λιβραρψ ωουλδ βε ποιντλεσσ βεχαυσε αλλ 

ιτ ισ δοινγ ισ γιϖινγ διρεχτ αχχεσσ το στυφφ τηατ ισ βεηινδ φιρεωαλλσ.  Ι mεαν το βε 

ηονεστ, φορ τηε λαστ προβαβλψ 5 ορ 6 ψεαρσ Γοογλε σχηολαρ ηασ βεεν mψ 

HｷHﾉｷﾗｪヴ;ヮｴｷIが ﾏ┞ ゲW;ヴIｴ S;デ;H;ゲWく  “ﾗが ┞Wゲ I Sﾗﾐげデ ｪﾗ デﾗ デｴW ﾉｷHヴ;ヴ┞ ┘WHゲｷデW デﾗ 
σεαρχη τηε χαταλογυε. (Νον λιβραρψ παρτιχιπαντ)  

Τηε χηαλλενγε οφ Γοογλε ηασ εξιστεδ φορ σοmε τιmε. Βυτ οτηερ δεϖελοπmεντσ ωερε ϖιεωεδ ωιτη 

χονχερν. 
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Ονε ωαψ οφ ρεσπονδινγ το τηισ ωασ τηρουγη χολλαβορατιονσ ωιτη στακεηολδερσ ανδ αλλιεσ.  

さぷTｴW ﾉｷHヴ;ヴ┞へ ｴ;ゲ デﾗ HWIﾗﾏW ﾏ┌Iｴ ﾏﾗヴW ;SWヮデ ;デ IヴW;デｷﾐｪ ｷﾐデWヴﾐ;ﾉ ;ﾉﾉｷ;ﾐIWゲが 
ιντερναλ παρτνερσηιπσ, ιντερναλ διϖισιονσ οφ ρεσπονσιβιλιτψ το mοϖε τηινγσ αλονγ ανδ 

ｪWデ デｴｷﾐｪゲ SﾗﾐWくざ ふLｷHヴ;ヴ┞ CﾗﾏﾏWﾐデ;デﾗヴぶ  

さI デｴｷﾐﾆ ┞ﾗ┌ ┘ｷﾉﾉが ┞ﾗ┌ ┘ｷﾉﾉ ゲWW ﾉｷHヴ;ヴｷWゲ ┘;ﾐデｷﾐｪ デﾗ ヮヴﾗI┌ヴW ゲｴ;ヴWS ゲ┞ゲデWﾏゲが ┘;ﾐデｷﾐｪ 
το mαναγε τηειρ χολλεχτιονσ ιν α σηαρεδ ωαψ, ωαντινγ το σηαρε εξπερデｷゲWがぐI デｴｷﾐﾆ 
τηατ ισ mυχη mορε οβσερϖαβλε ιν τηε ΥΣ βεχαυσε οφ χονσορτια νατυρε οφ τηινγσ, βυτ 

┞ﾗ┌ I;ﾐ ゲWW ｷデ ｴ;ヮヮWﾐｷﾐｪ ｷﾐ デｴW UK ;ゲ ┘Wﾉﾉくざ ふLｷHヴ;ヴ┞ CﾗﾏﾏWﾐデ;デﾗヴぶ 

Wηιλε λιβραριεσ σαω τηεmσελϖεσ ασ γοοδ ατ χολλαβορατινγ ωιτηιν τηειρ ινστιτυτιον, ατ ον χαmπυσ 

χολλαβορατιονσ, τηερε ωασ λεσσ σενσε οφ χονφιδενχε οφ χολλαβορατιον βεψονδ ινστιτυτιονσ, ωιτη νον−

λιβραρψ παρτνερσ. Ψετ ιτ ωασ σεεν ασ χριτιχαλ το δο τηισ, γιϖεν τηε γλοβαλ ποωερ οφ συππλιερσ. 

Οτηερ χηαλλενγεσ το στρατεγιχ περφορmανχε ωερε mορε λοχατεδ ιν τηε ρελατιον το τηε Σιτυατιον: 

1. Τηε ηιγηλψ δψναmιχ νατυρε οφ τηε ενϖιρονmεντ: τηε διφφιχυλτψ οφ ιδεντιφψινγ κεψ τρενδσ το 

ρεσπονδ το, δυε το τηερε σιmπλψ βεινγ σο mανψ τρενδσ. 

2. Σοmε τρενδσ νοτ βεινγ ωελλ υνδερστοοδ, ορ τηε ρεσπονσε βεινγ σλοω. Μανψ ιντερϖιεωεεσ 

πιχκεδ ουτ ΑΙ ασ ονε συχη αρεα ωηερε λιβραρψ ρεσπονσε ωασ ασ ψετ υνδερ−δεϖελοπεδ. 

3. Α γροωινγ σενσε τηατ τηε λοχυσ οφ κεψ χηανγεσ mιγητ βε τηε πολιτιχαλ ορ εχονοmιχ σπηερε, 

λαργελψ βεψονδ πρεδιχτιον ορ ινφλυενχε. 

Φορ αλλ τηισ, τηεσε αρεασ οφ δουβτ τηερε ωασ οπτιmισm αβουτ τηε φυτυρε οφ αχαδεmιχ λιβραριεσ. Νεαρλψ 

αλλ ρεσπονδεντσ ιν τηε συρϖεψ αγρεεδ ωιτη τηε στατεmεντ τηατ, さﾉｷHヴ;ヴｷWゲ ;ヴW IﾗヴW デﾗ ｴｷｪｴWヴ 
WS┌I;デｷﾗﾐざ ;ﾐS ﾐW;ヴﾉ┞ ΑヰХ ┘ｷデｴ デｴW ゲデ;デWﾏWﾐデ デｴ;デ さﾉｷHヴ;ヴｷWゲ ｴ;┗W ;ﾐ W┝Iｷデｷﾐｪ a┌デ┌ヴWざく Τηισ ωασ 

δεπενδεντ ον λιβραριεσ βεινγ ιννοϖατιϖε, ινδεεδ ιν σηαπινγ τηειρ οων χοντεξτ, ρατηερ τηαν αλιγνινγ ιν 

α πυρελψ ρεαχτιϖε ωαψ.  

さI デｴｷﾐﾆ ┘ｴWヴW ┞ﾗ┌ I;ﾐ ゲWW ﾉｷHヴ;ヴｷWゲ デｴ;デ ｴ;┗W HWWﾐ ゲ┌IIWゲゲa┌ﾉ ｷデ ｷゲ ┘ｴWヴW ﾉｷHヴ;ヴ┞ 
διρεχτορσ ηαϖε αδοπτεδ τηατ σορτ οφ εντρεπρενευριαλ mινδσετ βυτ ηαϖε περσυαδεδ 

τηε ινστιτυτιον οφ τηε διρεχτιον. Τηεψ ηαϖε βρουγητ τηε ινστιτυτιον αλονγ ωιτη τηεm, 

デｴW┞ ｴ;┗Wﾐげデ HWWﾐ Sﾗｷﾐｪ ゲデ┌aa ﾗﾐ デｴW ゲｷSW ;ﾐS ｴﾗヮｷﾐｪ デｴ;デ デｴW ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ┘ｷﾉﾉ 
ﾐﾗデｷIWくざ ふLｷHヴ;ヴ┞ CﾗﾏﾏWﾐデ;デﾗヴぶ 

さB┌デ ｷデ ｷゲ ﾐﾗデ ϕυστ υπ το λιβραριανσ το ρεσπονδ, Ι τηινκ λιβραριανσ νεεδ το βε δριϖινγ 

ανδ πυσηινγ τηεσε εξτερναλ φαχτορσ αλονγ. Σο Ι τηινκ ωε νεεδ το βε στεππινγ υπ 

ανδ mακινγ εδυχατορσ, ρεσεαρχηερσ ανδ στυδεντσ ωαντ το ωορκ ιν διφφερεντ ωαψσ 

ανδ οφφερ τηεm διφφερεντ ωα┞ゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴW┞ I;ﾐ ┘ﾗヴﾆく “ﾗ I Sﾗﾐげデ デｴｷﾐﾆ ┘W ゲｴﾗ┌ﾉS 
βε πασσιϖε ιν τηισ, βεχαυσε νεϖερ mινδ 10 ψεαρσ Ι mεαν 6 mοντησ σοmετηινγ χουλδ 

Iｴ;ﾐｪW ぐ H┌デ ┘W ヴW;ﾉﾉ┞ ﾐWWS デﾗ HW ﾗﾐ デｴW aヴﾗﾐデ aﾗﾗデ I Sﾗﾐげデ デｴｷﾐﾆ ┞ﾗ┌ I;ﾐ HW 
ヮ;ゲゲｷ┗W ｷﾐ デｴｷゲくざ ふLｷHヴ;ヴ┞ M;ﾐ;ｪWヴぶ 

Dισχυσσιον  
Ρεφλεχτινγ ον τηισ αναλψσισ ωε χαν σεε τηατ τηε 7Σ mοδελ (Φιγυρε 1) ισ ηελπφυλ ιν αναλψσινγ σοmε κεψ 

ασπεχτσ οφ τηε στρατεγιχ εξπεριενχε οφ αχαδεmιχ λιβραριεσ.  Ιτ ενχοmπασσεσ mανψ οφ τηε φαχτορσ ωε 

ηαϖε εξαmινεδ, ε.γ. ιν ρελατιον το τηε κεψ οβσταχλεσ το στρατεγιχ υνδερπερφορmανχε. Βυτ ιτ νεεδσ 

σιγνιφιχαντ εξπανσιον το ρεφλεχτ: 

1. Τηε λιβραρψ σπεχιφιχ φυνχτιονσ: Στυφφ, Σπαχε ανδ Σερϖιχε 
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2. Τηε χεντραλιτψ οφ τηε υΣερσ 

Μυχη οφ τηε ιντερϖιεω mατεριαλ ρελατεδ το λιβραρψ φυνχτιονσ, ασ mυχη ασ στρατεγιχ ρεσουρχεσ. Ιτ 

αππεαρσ το βε ϕυστιφιεδ, τηερεφορε, το ρεπρεσεντ Στυφφ, Σπαχε ανδ Σερϖιχε ασ α δισχρετε εντιτψ ιν τηε 

mοδελ. Τηισ ισ χαπτυρεδ ιν τηε αδαπτατιον πρεσεντεδ ιν φιγυρε 2. Ηοωεϖερ, α ρεϖισεδ mοδελ αλσο νεεδσ 

το τακε αχχουντ οφ τηε ωιδερ χοντεξτ ωιτηιν ωηιχη τηε λιβραρψ οπερατεσ: 

3. Τηε ιmπαχτ οφ ινΣτιτυτιοναλ χοντεξτ, ινχλυδινγ ιντερναλ Στακεηολδερσ 

4. Τηε ιmπαχτ οφ ρελατιονσηιπσ βεψονδ τηε ινστιτυτιον ωιτη ΑλλιεΣ ανδ Συππλιερσ, ασ ωελλ ασ τηε 

ωιδερ Σιτυατιον ασ α ωηολε. 

Τηε 7Σ mοδελ ωασ νεϖερ ιντενδεδ το ενχοmπασσ χοντεξτ − σο α λιmιτατιον οφ ιτσ αππλιχαβιλιτψ το τηε 

αχαδεmιχ λιβραριεσ ωηιχη νεχεσσαριλψ ρελατε στρονγλψ το οτηερ παρτσ οφ τηε ηοστ ινστιτυτιον ιν φυλφιλλινγ 

ιτσ mισσιον ασ ωελλ ασ το τηε ωιδερ χοντεξτ βεψονδ τηε ινστιτυτιον. Ιτ ισ νοτ ιντενδεδ το χαπτυρε τηε 

ιmπορτανχε οφ χοντεξτυαλ χηανγεσ, αφφεχτινγ τηε λιβραρψ διρεχτλψ βυτ αλσο ιmπαχτινγ ιτ τηρουγη ιτσ 

ιmπαχτ ον υΣερσ, ινΣτιτυτιονσ ανδ ινδεεδ τηε 7Σσ. Ψετ ιν α χοmπλεξ, δψναmιχ ενϖιρονmεντ συχη 

ινστιτυτιοναλ ανδ εξτερναλ αλιγνmεντ βεχοmεσ χριτιχαλ. Φορ τηισ ρεασον, τηερε ισ ποτεντιαλ το αδδ το τηε 

mοδελ τοολσ συχη ασ ΠΕΣΤ, ΠΕΣΤΛΕ ορ ΣΕΠΤΕΜΒΕΡ ασ α ωαψ το στρυχτυρε τηινκινγ αβουτ Σιτυατιον 

(Χορραλλ,2000). Τηεσε αρε φαmιλιαρ mετηοδσ φορ εξαmινινγ χηανγε ιν τηε οργανισατιοναλ ενϖιρονmεντ. 

Ηοωεϖερ, ιτ χουλδ αλσο βε αργυεδ φροm ουρ δατα τηατ ινχρεασινγλψ τηεσε τοολσ αρε ιναδεθυατε βεχαυσε 

οφ τηε ιντερ−ρελατιον οφ τρενδσ ωορκινγ ατ διφφερεντ λεϖελσ. Πολιτιχαλ ανδ εχονοmιχ ασπεχτσ οφ χοντεξτ 

αρε ιντερωοϖεν ωιτη λεγαλ ορ ρεγυλατορψ ασπεχτσ. Ιν ουρ εαρλιερ ρεπορτ ωε ιδεντιφιεδ φιϖε νεξυσεσ οφ 

χηανγε ασ χοmπλεξ ωεβσ οφ χηανγε τηατ οπερατε τογετηερ (Πινφιελδ, Χοξ ανδ Ρυττερ, 2017). 

Αλτερνατιϖελψ, ωε χουλδ λοοκ το α τοολ συχη ασ Χαυσαλ Λαψερεδ Αναλψσισ (Βισηοπ ανδ Ηινεσ, 2012) ωηιχη 

προmπτσ υσ το διφφερεντιατε προβλεmσ ανδ δριϖινγ φορχεσ ανδ ωορλδϖιεωσ. 
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Φιγυρε 5 Τηε Σ mοδελ οφ αχαδεmιχ λιβραρψ στρατεγψ ινχλυδινγ χηαλλενγεσ το αλιγνmεντ 

Φιγυρε 5 σεεκσ το οφφερ α ϖισυαλισατιον οφ τηισ αναλψσισ ιν α νεω Σ mοδελ οφ αχαδεmιχ λιβραρψ στρατεγψ. Ιτ 

ενχοmπασσεσ τηε οριγιναλ 7Σσ ασ ωελλ ασ τηε λιβραρψ φυνχτιονσ ανδ ρολε οφ υΣερσ φουνδ ιν Φιγυρε 2. Ιτ 

αδδσ ιν ινΣτιτυτιον, ινχλυδινγ τηε οργανισατιοναλ ασ α ωηολε ανδ σπεχιφιχ Στακεηολδερσ, τηε 

ρελατιονσηιπ ωιτη ωηοm ισ χεντραλ το λιβραρψ στρατεγψ. Ιτ αλσο ενχοmπασσεσ τηε ωιδερ οργανισατιοναλ 

Σιτυατιον, διφφερεντιατινγ αλλιεΣ, ινχλυδινγ ινδιϖιδυαλ λιβραριεσ, χονσορτια, ανδ οτηερ βοδιεσ τηατ 

συππορτ χολλαβορατιον ανδ Συππλιερσ οφ Στυφφ ανδ Σψστεmσ. Συππλιερσ χουλδ ιν σοmε σενσε αλσο βε σεεν 

ασ αλλιεΣ, βυτ γιϖεν τηατ τηεψ τψπιχαλλψ ηαϖε ρατηερ διφφερεντ δριϖερσ ιτ ισ υσεφυλ το σεπαρατε τηεm ηερε. 

Τηε δασηεδ λινε βετωεεν Συππλιερσ ανδ υΣερσ ρεφλεχτσ τηε αβιλιτψ οφ Συππλιερσ ποτεντιαλλψ το ωορκ 

διρεχτλψ ωιτη υσερσ (ινχρεασινγλψ ιmπορταντ ιν α διγιταλ ενϖιρονmεντ). 

Τηε φιγυρε αλσο χαπτυρεσ Σεϖεν χηαλλενγεσ οφ αλιγνmεντ τηατ νεεδ το βε αδδρεσσεδ βψ αχαδεmιχ 

λιβραριεσ το αχηιεϖε στρατεγιχ περφορmανχε: 

1. Αλιγνmεντ βετωεεν τηε 7Σσ. Τηε ιντερναλ ρεσουρχεσ οφ τηε λιβραρψ νεεδ το βε χορρεχτλψ 

διρεχτεδ ανδ χοορδινατεδ ωιτη εαχη οτηερ. Υσινγ Στρατεγψ στατεmεντσ, λεαδερσηιπ Στψλε ανδ 

οργανισατιοναλ Στρυχτυρεσ το σηαπε Σηαρεδ ϖαλυεσ αρε κεψ αχτιϖιτιεσ οφ mαναγερσ. Γαινινγ 

ρεΣουρχεσ ανδ ιmπροϖινγ Σψστεmσ ανδ Σκιλλσ αρε αλσο ιmπορταντ. 

2. Αλιγνmεντ βετωεεν Στυφφ, Σπαχε ανδ Σερϖιχεσ, ανδ ωιτη υΣερσ. Τηε χεντραλ ρολε οφ τηε λιβραρψ 

ιν τηε παστ ωασ το συππλψ Στοχκ, ωιτη Σπαχε φορ τηατ Στοχκ ανδ Σερϖιχεσ βασεδ ον ιτ. Νοω τηε 

ρελατιον βετωεεν τηε ελεmεντσ ισ ιν φλυξ. Dιγιταλ Στυφφ φρεεσ Σπαχε φορ νεω τψπεσ οφ υσεσ, ανδ 

χρεατεσ τηε νεεδ φορ νεω Σερϖιχεσ. Χριτιχαλλψ, τηεσε 3Σσ νεεδ το αλιγν το τηε νεεδσ οφ υΣερσ, 

βοτη Σταφφ ανδ Στυδεντσ, φορ βοτη λεαρνινγ ανδ ρεσεαρχη.  

3. Αλιγνmεντ ωιτη διφφερεντ ινστιτυτιοναλ Στακεηολδερσ. Dελιϖερψ οφ σερϖιχεσ σεεmσ  ινχρεασινγλψ 

το ινϖολϖε ωορκινγ χλοσελψ ωιτη οτηερ ινστιτυτιοναλ σερϖιχε προϖιδερσ ορ Στακεηολδερσ συχη ασ 

χοmπυτινγ σερϖιχεσ, ρεσεαρχη αδmινιστρατορσ ανδ στυδεντ σερϖιχεσ. Τηισ χουλδ ηαϖε ελεmεντσ 

οφ βοτη α σmοοτη, φρυιτφυλ χολλαβορατιον ορ α χοmπετιτιϖε στρυγγλε φορ ρεσουρχεσ. 

4. Αλιγνmεντ ωιτη τηε ινΣτιτυτιον ασ α ωηολε. Τηε λιβραρψ ηασ το αλιγν ωιτη τηε ινΣτιτυτιον ανδ ιτσ 

στρατεγψ. Γιϖεν τηε χοmπλεξιτψ οφ υνιϖερσιτιεσ ασ οργανισατιονσ τηισ χαννοτ βε σεεν ασ σιmπλε. 

Ιτ σεεmσ τηατ διφφερεντ τψπεσ οφ ινστιτυτιον ηαϖε ινχρεασινγλψ διφφερεντ διρεχτιονσ οφ τραϖελ. 

5. Αλιγνmεντ ωιτη αλλιεΣ. Τηερε ισ α ωιδεσπρεαδ σενσε τηατ χολλαβορατιον βεψονδ τηε ινστιτυτιον, 

βε τηατ ατ α λοχαλ, νατιοναλ ορ ιντερνατιοναλ λεϖελ ισ κεψ το συχη αχτιϖιτιεσ ασ προχυρινγ Στυφφ 

ανδ mαναγινγ Στοχκ, προχυρινγ Σψστεmσ ανδ τραινινγ Σταφφ. 

6. Αλιγνmεντ ωιτη Συππλιερσ. Χοmmερχιαλ συππλιερσ οφ Στυφφ ανδ Σψστεmσ (ινχρεασινγλψ λεσσ 

διφφερεντιατεδ φροm εαχη οτηερ) πλαψ α πιϖοταλ ρολε ιν λιβραρψ περφορmανχε. Ιννοϖατιϖε 

προδυχτσ συχη ασ δισχοϖερψ πλατφορmσ αρε κεψ το Σερϖιχεσ. Ψετ, τηερε αρε τενσιονσ αβουτ ηοω 

mυχη χηοιχε ισ αϖαιλαβλε, τηε χοστ οφ βυψινγ τηειρ σερϖιχεσ ανδ αλωαψσ τηε ποτεντιαλ φορ 

Συππλιερσ το βεγιν το σεεκ δισιντερmεδιατεδ ρελατιονσ ωιτη υΣερσ ορ τηε ινστιτυτιον (α 

ποτεντιαλ ρεπρεσεντεδ ιν τηε φιγυρε βψ α δοττεδ λινε). 

7. Αλιγνmεντ ωιτη τηε Σιτυατιον. Τηερε ωασ α στρονγ σενσε τηατ α κεψ φαχτορ σηαπινγ λιβραρψ 

στρατεγψ περφορmανχε ωασ τηε ωιδερ Σιτυατιον ορ χοντεξτ, τηε πολιτιχαλ ανδ εχονοmιχ ασπεχτσ 

ιν παρτιχυλαρ. 

Wηερεασ Ηιγγινσ (2005) σεεσ τηε ΧΕΟ ασ αβλε το αχηιεϖε αλιγνmεντ τηρουγη 1. ονλψ, τηε λογιχ οφ τηισ 

παπερ ισ το αργυε τηατ τηε χηαλλενγε ισ χοmπλεξ βεχαυσε οφ τηε mυλτιπλε αλιγνmεντσ ρεθυιρεδ, ανδ τηε 

ωαψ τηατ σιτυατιοναλ χηανγεσ ιν παρτιχυλαρ αρε α) χοmπλεξ ανδ υνπρεδιχταβλε β) λικελψ το αφφεχτ τηε 

λιβραρψ βοτη διρεχτλψ βυτ αλσο τηρουγη τηειρ εφφεχτ ον οτηερ ελεmεντσ, ε.γ. υΣερσ, ινΣτιτυτιονσ. Φυρτηερ, 

ωηερεασ ωε χαν ιmαγινε αλιγνmεντ βετωεεν λιβραριεσ ιν mοστ χασεσ ασ τωο−ωαψ προχεσσεσ, Σιτυατιον 
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ισ α ονε ωαψ ινφλυενχε. Τηερε ισ λιmιτεδ αβιλιτψ το αφφεχτ Σιτυατιον, εσπεχιαλλψ πολιτιχαλ ανδ εχονοmιχ 

χονδιτιονσ.  

Wηερεασ Σιτυατιον φεελσ ινχρεασινγλψ χριτιχαλ βυτ βεψονδ ινφλυενχε, ον τηε οτηερ ηανδ, αλιγνmεντ ιν 

οτηερ αρεασ ωιλλ νοτ βε πασσιϖε, ασ ουρ παρτιχιπαντσ σαιδ. Λιβραριεσ χαν ηαϖε α προαχτιϖε λεαδερσηιπ 

ρολε ιν ινφλυενχινγ Στακεηολδερσ, σηαπινγ υΣερσげ περχεπτιονσ οφ τηειρ οων νεεδσ ανδ εϖεν 

ινΣτιτυτιοναλ διρεχτιον οφ τραϖελ. Τηεψ χαν χρεατε νεω αλλιεΣ ανδ mαναγε τηειρ ρελατιον το Συππλιερσ 

mορε ανδ mορε εφφεχτιϖελψ. Τηε δατα συγγεστεδ τηατ τηεσε ρελατιονσ ωερε παρτιχυλαρλψ χριτιχαλ ανδ τηατ 

τηε ωηολε στρατεγιχ λανδσχαπε χουλδ χηανγε ασ υΣερσ αρε συππορτεδ mορε ανδ mορε βψ Στυφφ, Σερϖιχεσ 

ανδ ϖιρτυαλ Σπαχεσ οργανισεδ βψ Συππλιερσ ανδ αλλιεΣ ουτσιδε ινστιτυτιονσ ατ α χροσσ ινστιτυτιοναλ λεϖελ. 

Χονχλυσιον 
Τηισ παπερ ηασ ωορκεδ ωιτη τηε ινφλυεντιαλ 7Σ mοδελ (Φιγυρε 1) το προδυχε α νεω Σ mοδελ οφ 

αχαδεmιχ λιβραρψ στρατεγψ (Φιγυρε 5). Τηε στρενγτη οφ τηε οριγιναλ mοδελ, τηατ περηαπσ εξπλαινσ ιτσ 

λονγεϖιτψ, ισ ιτσ φοχυσ ον τηε χοmπλεξ ιντερ−ρελατιον οφ ελεmεντσ ανδ τηε νεεδ το σεεκ το αλιγν τηεσε. 

Σοφτ ελεmεντσ αρε βψ τηειρ νατυρε ηαρδ το χοντρολ ανδ βρινγ ιντο αλιγνmεντ. Ουρ ρεϖισεδ mοδελ ηασ α 

σιmιλαρ φοχυσ ον τηε χριτιχαλ ιmπορτανχε οφ αλιγνmεντ ορ ιντερ−ρελατεδ ελεmεντσ. Ιτ ηασ βεεν αδαπτεδ 

το ενχοmπασσ λιβραρψ φυνχτιονσ ανδ το ρεπρεσεντ τηε ιντερναλ ανδ εξτερναλ χοντεξτ οφ τηε 

οργανισατιον ασ κεψ ελεmεντσ. Τηε υτιλιτψ οφ τηισ mοδελ ωασ εσταβλισηεδ βψ υσινγ ιτ ασ α στρυχτυρε 

ωιτηιν ωηιχη το ρεφλεχτ ον ιντερϖιεω ανδ συρϖεψ δατα φροm α στυδψ οφ λιβραρψ φυτυρεσ. Τηε ρεϖισεδ 

mοδελ ωορκσ ωελλ το δεφινε κεψ ελεmεντσ τηατ ωερε ιν φλυξ, mαπ τηε βαρριερσ το εφφεχτιϖε λιβραρψ 

περφορmανχε, ανδ το ηελπ το ιδεντιφψ σεϖεν χηαλλενγεσ οφ αλιγνmεντ. 

Τηε ρεσυλτινγ mοδελ ισ ρελεϖαντ το ρεσεαρχη ανδ πραχτιχε. Ιτ οφφερσ α φραmεωορκ φορ τηε αναλψσισ οφ 

αχαδεmιχ λιβραρψ δεϖελοπmεντ. Ιτ χουλδ βε υσεδ το αναλψσε σεχτορ εϖολυτιον βοτη τηρουγη ιτσ αβιλιτψ 

το δεφινε κεψ ελεmεντσ ανδ το ρεφλεχτ χηανγεσ ιν ρελατιονσ οφ τηε ελεmεντσ (ανδ σο τηε mοδελ) οϖερ 

τιmε. Ιτ χουλδ βε υσεδ το χοmπαρε τηε στρατεγιχ ποσιτιον οφ αχαδεmιχ λιβραριεσ ιν διφφερεντ χουντριεσ. 

Ατ α mορε mιχρο−λεϖελ, ιτ χουλδ αλσο βε υσεδ το χοντεξτυαλισε στυδιεσ οφ παρτιχυλαρ φορmσ οφ 

ιννοϖατιον, συχη ασ νεω τεχηνολογιεσ ορ νεω οργανισατιοναλ στρυχτυρεσ, βψ οφφερινγ α ωαψ το τηινκ 

τηρουγη τηε χοννεχτιονσ το ωιδερ προχεσσεσ ανδ αχτορσ. Wε αλσο συγγεστ τηατ τηε mοδελ χουλδ ωιτη 

σmαλλ αδϕυστmεντσ (φορ εξαmπλε, mοϖινγ υσερσ ουτσιδε οφ τηε ινστιτυτιοναλ βουνδαρψ) αππλψ ιν ανψ 

λιβραρψ, νοτ ϕυστ τηε αχαδεmιχ χοντεξτ. 

Εθυαλλψ, τηε mοδελ οφφερσ α ηιγη λεϖελ σταρτινγ ποιντ φορ τηε αναλψσισ οφ τηε στρατεγιχ ποσιτιον οφ ανψ 

παρτιχυλαρ λιβραρψ: το τηινκ τηρουγη τηε ραmιφιχατιονσ οφ χηανγε βψ χονσιδερινγ ηοω ιτ ωιλλ αφφεχτ οτηερ 

αχτορσ ιν τηε νετωορκ. Ιτ χουλδ αλσο βε υσεδ ασ α βασισ φορ ρεφλεχτιον οφ τηε χυρρεντ στατε οφ τηε 

ﾉｷHヴ;ヴ┞げゲ ｷﾐデWヴﾐ;ﾉ ;ﾐS W┝デWヴﾐ;ﾉ ;ﾉｷｪﾐﾏWﾐデゲが ;ﾐS デｴW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ｷデ a;IWゲ ιν ιmπροϖινγ τηεσε. Ιν τηισ 

χοντεξτ ιτ χουλδ βε ελαβορατεδ βψ ιδεντιφψινγ, φορ εξαmπλε, σπεχιφιχ σερϖιχεσ, στακεηολδερσ ανδ 

συππλιερσ ετχ. 
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