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Εισαγωγικά

Οι βιβλιοθή κες, από τη στιγμή, κυρίως , που άρχισαν να μετατρέπονται από παθητικά
ιδρύμ ατα εξ υπηρέτησης περιορισμένου εύρους αναγκών ενός αντίστοιχα περιορι σμ ένου

κοινού, σε όργανα ενεργητικής παρέμβασης στις πολιτιστικές , εκπαιδευτικές , ερευνητικές
κα ι παραγωγικές δραστηριότητες, ήταν και εξακολουθούν να είναι αντιμέτωπες μ ε δύο
σοβαρά προβλήματα :

α.

Την έλλειψη επαρκών πόρων για την ικανοποιητική εκπλήρωση της αποστολής
τους

β.

Τους περιορισμούς που επέβαλλε και συνεχίζει, γενικά, να επιβάλλει, σε ό , τι
αφορά στην εξυπηρέτηση του κοινού τους, το συγκεκριμένο περιεχόμενο και
η , γενικά, περιορισμένη έκταση της συλλογής τους .

Αυτό ερμηνεύει εύκολα τους δύο στόχους που επί δεκαετίες αποτέλεσαν τις κύριες

κατευθυντή ριες γραμμές στη διαμόρφωση και ανάπτυξη του τρόπου , των μεθόδων και του
προσανατολισμού της μεταξύ των βιβλιοθηκών συνεργασί ας τόσο σε εθνικό , όσο και σε

διεθνές επίπεδο . Οι στόχοι αυτοί , όπως είναι γνωστό, είναι :
α.

Κοινή χρήση των πηγών και των πόρων

β.

Διευκόλυνσ η της πρόσβασης του χρή στη σε υλικό που υπερβαίνει τα όρια της

βιβλιοθήκης του
Τα μεγάλα διεθνή προγράμματα συνεργασί ας, που, σε μεγάλο βαθμό , διαμορφώνο ·
νται, αναπτύσσονται και λειτο υργούν στο πλαί σιο και με την υποστήριξη της

IFLA,

είναι η

χαρακτηριστικότερη έκφραση αυτής της διάθεσης, αλλά και ανάγκης των βιβλιοθηκών και

υπηρεσιών πληροφόρησης. Αρκεί να αναφέρει κανείς εδώ προγράμματα όπως του Δι εθνούς
Συστήματος Περ ιοδικών Δημοσιευμάτων

(ISDS),

με στόχο τη δημιουργία μ ιάς ενιαίας

διεθνούς Βάσης για την καταχώριση των περιοδικών δημοσιευμάτων και των

UBCIM
Bibliographic Control and lnternatίonal MARC), UAP (Unίνersal Aνailabilίty of
Publίcations) και UDT (Uniνersal Dataflow and Telecommunications), που αποβλέπουν στην
(Uniνersal

προώθηση των δυνατοτήτων διακίνησης των βιβλιογραφικών δεδομένων και του υλικού και
στην καλύτερη , κατά συνέπεια , υλοποίησ η των παραπάνω στόχων.

Το αίτημα της κοινής και, κατά συνέπεια, αποδοτικότερης χρήσης των πηγών και των
πόρων και οι προσπάθειες ι κανοποί ησής του φαίνονται αρκετά καθαρά σε δύο πολύ

βασικούς τομείς του έργου των βιβλιοθηκών:
α.

Στον τομέα της καταλογογράφησης , και

1

β.

Στον τομέα του δανεισμο ύ μεταξύ των βιβλιοθηκών

Η καταλογογράφηση έχει το χαρακτηριστικό να είναι απόλυτα απαρα ίτητη, αλλά κα ι,

ταυτοχρόνως , ι διαίτερα χρονοβόρα κα ι δαπανηρή . θα αρ κούσε, όμως, θεωρητικά , να
γινόταν, για κάθε τ ί τλο, μία μ όνο φορά και το αποτέλεσμ α αυτής της μοναδ ι κής προσπάθει
ας να αποκτούσαν και εκμεταλλεύονταν οι λοιπές ενδιαφερόμενες βιβλιοθήκες. Οι εθνι κές,
αλλά και διεθνείς υπηρεσίες κεντρικ ής καταλογογράφησης , με τις διάφορες μορφές τους,

χρονο λογούντα ι από τον περασμένο αιώνα και υπήρξαν και είναι από τις σημαντικότερε ς
προσπάθε ιες ο ικονομικότερης αξιοποίησης των πόρων . Οι προσπάθειες της

δημιουργία των

ISBDs

και του

UNIMARC

IFLA

για τη

υπηρετούν και αυτό το στόχο , μιά και αφορούν

στην τυποποίηση τ όσο των προς ανταλλαγή δεδομένων, όσο και της μορφής της ανταλλαγής
αυτής .
Ο δανε ισμός μεταξύ των βιβλιοθηκών, με στόχο να γίνει προσιτό στο χρήστη το
τεκ μήριο ή η πληροφορία, αποτελεί, επίσης, δύσκολη , χρονο βόρα και δαπανηρή διαδικασ ί α ,

η οποί α προϋποθέτει τη σωστή οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία των εξής τριών,

κυρίως, επιμέρους διαδικασιών: έρευνας και εντοπισμού του τεκμηρ ίου που ενδι αφέρει,
διατύπωσ ης

του αιτήματος

δανεισμού

και

αποστολής/επιστροφής του

τε κ μηρ ί ο υ.

Η

αποτελεσματική και σε μεγάλη έκταση υλοποίηση και λειτου ργία τέτοιων διαδικασιών μεταξ ύ
βιβλιοθηκών είναι εξαιρετικά δύσκολη και η πρώτη απάντηση στο αίτημα υπήρξε η
δημιουργί α μεγάλων κεντρικών υπηρεσιών δανεισμού, όπως το Br itί sh

Supply Centre (BLDSC)

στη Μ . βρετανία και το

Library Document
Centre for Research Libraries (CRL) στο

Σ ικάγο των ΗΠΑ .
Η πραγματικότητα, τα ζητούμενα, αλλά και τα προβλήματα των βιβλιοθηκών, σε ό,τι

αφορά, κυρίως, στους τομε ίς που μας ενδιαφέρουν εδώ, αρχίζουν να δι αφοροποιούνται
ριζικά όταν, στις αρχές της δεκαετίας του

'60,

έχουμε τα πρώτα αυτοματοποιημένα

συστήματα βιβλιοθηκών και, κατά συνέπεια, την έναρξη μιάς σχετικά γρήγορης πορεί ας
προς ένα νέο αυτοματοποιημένο περιβάλλον λειτουργίας των βιβλιοθηκών . Η ολοκλήρωση ,
στα

1968,

της διάταξης

MARC

από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσσου αποτελεί ένα ε ί δος

ορόσημου της μετάβασης αυτής προς το αυτοματοποιημένο περιβάλλον λειτουργ ί ας .
Η πρώτη περίοδος της αυτοματοποίησης βασίζεται σε μεγάλα και πολύ ακρ ι βά
υπολογ ιστικά συστήματα, στα οποία η βιβλιοθήκη έχει, συνήθως, απλή πρόσβαση· αυτή

είνα ι , για παράδειγμα, η περίπτωση της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης που εξυπηρετείται από
το υπολογιστικό σύστημα του πανεπιστημίου. Στα πρώτα αυτά βήματα οι βιβλιοθήκες
προσπαθούν να προσαρμοσθούν σ' ένα εντελώς νέο τρόπο και εργαλεία δουλε ι άς και
μπορούν να παραβλέψουν για λίγο το αίτημα της συνεργασίας.
Το αίτημα, όμως, υπάρχει και λίγο αργότερα θα αποκτήσει μιά νέα διάσταση . Το

υψηλό κόστος που απαιτείται για την εγκατάσταση και λειτουργία αυτοματοποιημένων

συστημάτων από τις βιβλιοθήκες μπορεί να αντιμετωπισθεί ευχερέστερα από μ ί α ομάδα
συνεργαζομένων βιβλιοθηκών που υποστηρίζεται από ένα κεντρικό υπολογιστικό σύστημα .
Η επόμενη δεκαετία, η δεκαετία του
δικτύων

βιβλιοθηκών ,

Bibliographic

που

είναι

'70

γνωρίζει, έτσι, την ανάπτυξη της πρώτης μορφ ής

περισσότερο

Utίlίtίes.
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γνωστά

στις

Ηνωμένες

Πολιτείες

ως

Αν

και

περιορισμένες

στο

πλαίσιο

μιάς

συγκεκριμένης

κάθε

φορά

ομάδας

8ι8λιοθηκών, οι δυνατότητες συνεργασίας και κοινής χρήσης πηγών και πόρων παρουσιάζον

ται, σ' ένα τέτοιο περι8άλλον, εξαιρετικά αυξημένες. Η δημιουργ ί α και εκμετάλλευση μιάς
κοινής

Βάσης

βιβλιογραφικών

δεδομένων

και

ενός

συλλογικού

καταλόγου

είχε

ως

αποτέλεσμα μιά οικονομικότερη και αποδοτικότερη λε ιτουργία των επιμέρους βιβλιοθη κών
και, κυρίως, πολύ περισσότερες δυνατότητες εξυπηρέτησης του ενδ ι αφερόμενου χρήστη .

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι διευκολύνσεις αυτές περιορίζονται, ουσιαστ ι κά, στο πλα ίσιο
του συγκεκριμένου κάθε φορά δικτύου. Αν και δεν ήταν αδύνατη η διασύνδεση και
συνεργασία μεταξύ διαφορετικών δικτύων, αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση , θα
απαιτούσε, πάντοτε , και για κάθε συγκεκριμένη περ ίπτωση , ειδικές συνεννοήσε ι ς και
προβλέψεις και θα μπορούσε να έχει, φυσικά, πολύ περιορ ισμένο εύρος προσφερομένων
υπηρεσιών.

Η εξέλιξη που παρατηρείται στη συνέχεια θα διευκολύνει την αυτοματοποίηση των
βιβλιοθηκών,

αλλά

θα

δυσχεράνει,

σε

πρώτη,

τουλάχιστον,

φάση ,

τη

μεταξύ

τους

συνεργασία. Η αύξηση των δυνατοτήτων και η μείωση του κόστους των υπολογιστι κών
συστημάτων θα οδηγήσει στην παραγωγή και εμπορία αυτόνομων συστημάτων , προσιτών
στην κάθε επιμέρους β ιβλιοθήκ η. Η ταχύτατη προσχώρηση της μεγάλης πλειονότητας των
βιβλιοθηκών στα συστήματα αυτά, τα προερχόμενα από διάφορους προμηθευτές και τα

στηριζόμενα σε διαφορετικό για τον κάθε προμηθευτή εξοπλισμό και λογισμικό, υποβοήθησε
μεν την αυτοματοποίηση ακόμη και των μικρών βιβλιοθηκών, οδήγησε όμως σε κατακερματι

σμό των πόρων και διασπορά των πηγών με συνέπεια αυξημένο κόστος ,

αλλά και

δυσλειτουργία σε ό,τι αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων, στην κοινή χρήσ η πηγών και
πόρων και, τέλος, στην πρόσβαση στην πληροφορία .
Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι, αν και η εισαγωγή της αυτοματοποίησης με αυτή τη
μορφή υποβοήθησε σημαντικά το έργο των βιβλιοθηκών, το πρόβλημα ή η επ ι δίωξη της
συνεργασίας έγινε, όπως έχει ήδη αναφερθεί, μάλλον δυσχερέστερη . Τα εργαλεία έχουν π ι α

αλλάξει οριστικά

και

οι παλιότεροι τρόποι

και τα

μέσα εξασφάλισης

ενός βαθμ ού

συνεργασ ίας δεν έχουν πλέον, ουσιαστικά, εφαρμογή. Οι νέες τεχνολογίες, όμως , που
υποστη ρίζουν τώρα το έργο της πληροφόρησης έχουν, δυνάμει έστω, πολύ περισσότερες

δυνατότητες για την υποστήριξη αυτών των ενδιαφερόντων των βιβλιοθηκών. Είναι προφανές
ότι ένα καινούριο πλαίσιο έπρεπε να δημιουργηθεί .

Η πορεία προς τα "ανοικτά συστήματα"
Τόσο οι υπολογιστικές, όσο και οι τεχνολογίες των επικοινωνιών δεν ενδιαφέρουν ,
φυσικά, μόνο το χώρο της πληροφόρησης . Αφορούν και ενδιαφέρουν ένα ευρύτατο φάσμα

εφαρμογών, δραστηριοτήτων και ενδιαφερομένων χρήστwν. Τα προβλήματα, κατά συνέπεια ,
αλλά και τα αιτήματα προς την κατεύθυνση των "ανοικτών συστημάτων', συστημάτων

δηλαδή που θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, χωρίς ιδιαίτερα
προβλήματα ή δυσκολίες και άσχετα από την προέλευση ή τον κατασκευαστή τους, έγιναν
γρήγορα αισθητά και διατυπώθηκαν αρκετά ενωρίς από πολλές ομάδες χρήστων.
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Η

εργασία

για τη δημιουργία των προί.Jποθέσεων ανάπτυξης και

" ανοικτών συστημάτων" αρχίζει και τυπικά , όπως είναι γνωστό, το

1978

λειτουργίας

με τη συνεργασ ία

του Δ ι εθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ΙSΟ) και της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επ ιτροπής
για την Τηλεγραφία και Τηλεφωνία (CCΙΤη. Η εργασία θα οδηγήσει λίγο αργότερα στην
εμφάνιση του προτύπου

"/SO 7498 Basic Reference Model forOpen Systems lnterconnecti-

καθώς και, στη συνέχεια, σε σειρά πρωτοκόλλων υλοποίησης του προτύπου.

on'',

Η

εργασ ία για τη δημιουργία του περιβάλλοντος

OSI

πρέπει να θεωρηθεί ως

εκδήλωσ η , βασική, ολοκληρωμένη και πολύ σημαντική, μιάς γενικότερης τάσης προς τη

δημιουργία "ανοικτών συστημάτων", η οποία οφείλεται στους λόγους που μνημονεύθηκαν
παραπάνω κα ι η οποία εντείνεται από τη συνειδ ητοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων που
παρέχουν οι συνεχώς αναπτυσσόμενες τεχνολογίες των υπολογιστών και των επικοινωνιών,

αλλά και των μεγάλων περιορισμών που επιβάλλει στη χρήση αυτών των δυνατοτήτων η

μεγάλη ποικιλία μορφών και προέλευσης του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού και λογισμικού.
Ως άλλες εκδηλώσεις αυτής της τάσης πρέπει , ενδεχομένως, να θεωρηθούν κάποια

de facto

πρότυπα που έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται και να λειτουργούν σε μιά μεγάλη
ποικιλία συνθέσεων εξοπλισμού . Ένα χαρακτηριστικό δείγμα τέτοιου

de facto

προτύπου

ε ί ναι το λειτουργικό σύστημα UΝΙΧ. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στις βιβλιοθήκες ιδιαίτερο
ενδιαφέ ρον παρουσιάζουν τα πρότυπα ηλεκτρονικής διακίνησης σύνθετων τεκμηρίων, όπως
τα

SGML (Standard

Generalίsed

Markup

Langυage) και ΟΟΑ

ή οι προσπάθειες υλοποίησής τους με τη μορφή της

Encoding

(Office Document Archίtecture)
συγκεκριμένης διάταξης ΤΕΙ (Text

lnitiatiνe).

Προσπάθειες

να απαντηθεί

το έντονο αίτημα για

εύκολη

και

αποτελεσματική

διασύνδεση συστημάτων έγιναν, όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο, και από μεγάλους
κατασκευαστές συστημάτων, όπως η ΙΒΜ με το

DEC

με το

DNA (Digital Network Architecture) . Οι

SNA (Systems Network Architecture)

ή η

προσπάθειες αυτές και οι σχετικές σειρές

πρωτοκόλλων, υιοθετημένες από μεγάλες ομάδες χρήστων, αν και δεν απαντούν ολοκληρω 
μένα στο πρόβλημα της διασύνδεσης των συστημάτων, περιορισμένες όπως είναι στα
προϊ όντα συγκεκριμένων κατασκευαστών, αποτελούν σημαντικά εμπόδια στην επικράτηση
των ΟSΙ.

Οι 8ι8λιοθήκες: προσπάθειες υλοποίησης

Οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες πληροφόρησης, ένεκα της φύσης και των στόχων του
έργου τους, υπήρξαν μία από τις πρώτες ομάδες χρήστων , τις οποίες απασχόλησε το

πρόβλημα της διασύνδεσης των συστημάτων. Στις αρχές της δεκαετίας του

'80,

το

1980 πιο

συγκεκριμένα, αρχίζει στη Νορβηγία το πρόγραμμα ΒΙΒΝΕΠ με στόχο να διερευνήσει τη
δυνατότητα επικοινωνίας, από πρόγραμμα σε πρόγραμμα, μεταξύ διαφορετικών υπολογιστι 

κών συστημάτων. Τα αποτελέσματα του προγράμματος επιβεβαιώνουν αυτή τη δυνατότητα
και

οδηγούν,

στη

συνέχεια,

στην

ανάπτυξη

ενός

πρωτοκόλλου

εφαρμογής

για

την

επικοινωνία μεταξύ βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρησης. Το πρωτόκολλο ΒΙΒΝΕΠ που
ξεκίνησε στο πλαίσιο της φιλοσοφίας, αλλά , φυσικά, όχι ως υλοποίηση των ΟSΙ, ευρίσκεται
τώρα στη διαδικασία προσαρμογής του στα ΟSΙ.
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Το πρόγραμμα

Linked Systems Project (LSP)

Την ίδια περίοδο , αρχές της δεκαετίας του

'80,

στις Η νωμένες Πολιτείες θα αρχίσει

η πρώτη προσπάθεια υλοποίησης των ΟSΙ σε εφαρμογές βιβλιοθηκών . Πρόκειτα ι για το

πρόγρ αμμα

Linked Systems Project (LSP),

ορι σμένους συνώνυμο των δραστηριοτήτων

το οποίο ακόμη και σήμερα παραμένει για

OSI

στο χώρο των βιβλιοθηκών. Η πρώτη αυτή

εφαρ μογή ΟSΙ πραγματοποιείται μ ε τη συνεργασία της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσσου και
δύο μεγάλων αυτοματοποιημένων δικτ ύων βιβλιοθηκών των ΗΠΑ , του

Research Librarίes
lnformatί on Network (RLIN) στη δυτική ακτή και το υ Western Librarίes Network (WLN). Το
δεύτερο από αυτά θα καθυστερήσει κάπως τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα , ενώ το 1985
θα προστεθεί στην ομάδα και το OCLC (Onlίne Computer Library Center).
Η ομ άδα συστημάτων που ανέπτυξε το πρόγραμμα μελέτησε διάφορες εναλλακτικές
προσεγγίσεις, όπως , για παράδειγμα , τ ο πρωτόκολλο
επιλογ ή των

OSI.

SNA

της Ι ΒΜ , πριν καταλήξει στην

Η απαίτηση για μια δυνατότητα διασύνδεσης που να μην περ ιορίζεται απ ό

τον κατασκευαστή οδήγησε στην επιλογή των ΟSΙ , παρά το γεγονός ότι την εποχή που

σχεδιάζεται το πρόγραμμα το βασ ικό πλαίσ ιο των ΟSΙ ήταν, ουσιαστικά, υπό ανάπτ υξη . Στην
πραγματικότητα , το

OSI

1982,

όταν το πρόγραμμα ήταν έτοιμο να αρ χίσει , αποδεκτά πρότυπα

υπήρχαν μ όνο για τα τρία κατώτερα από τα επτά στρώματα που προβλέπει το βασικό

μοντέλο αναφοράς . Σε ένα μεγάλο βαθμό , κατά συνέπεια, τα συμμετέχοντα στο πρόγραμμα
μέρη ήταν υποχρεω μένα να αναπτύξουν πρωτόκολλα εκτός ΟSΙ που , στη συνέχεια , θα
έπρεπε να αντικατασταθούν βαθμ ιαία από τα αντίστοιχα προϊόντα

OSI,

όταν αυτά θα ήταν

διαθέσιμα .
Στο πλαί σιο του

Transfer,

Rη κα ι

2)

LSP υλοποιήθηκαν δύο εφαρμογές : 1)

Μεταφορά Εγγραφών

Ανάκτηση Πληροφοριών (l nformatίon Retrίeνal,

IR).

(Record

Οι δύο εφαρμογές

αναπτύχθ ηκαν και χρησιμοποιούνται στο πλα ίσιο δύο εθνικών προγραμμάτων συντονισμού
της βιβλιογραφικής εργασίας στις ΗΠΑ, του

Operatίo n s) και του

NCCP

(Natίonal

NACO (Natίonal Coordίnated Catalogίng
Coordinated Cataloging Program). Το πρόγραμμα

μεταφοράς εγγραφών χρησιμοποιήθηκε αρχικά και κυρίως για την ανάπτυξη ενός εθνικο ύ
αρχεί ου καθιερωμένων τύπων ονομάτων . Σε πολύ γενικές γραμμές (βλ. σχ.

1 στο

τέλος) η

βάσ η δεδομένων των ονομάτων αναπτύσσεται από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσσου με τη
συνεργασία

50 βι βλιοθηκών, οι
OCLC και RLIN . Η βάση

οποίες εισάγουν νέες εγγραφές στη βάση μέσα απ ό τα

δίκτυα

αυτή ε ίναι διαθέσιμη , κάθε στιγμή , σε οποιοδήποτε απ ό τα

συμμετέχοντα στο πρόγραμμα δίκτυα . Η μεταφορά εγγραφών μπορεί να γίνετα ι σε τακτά
διαστήματα , χω ρίς την παρέμβαση χειριστή, ή με την παρέμβαση χειριστή , προκειμένου να
ζητηθεί

η μεταφορά συγκεκριμένης ομάδας εγγραφών ή, ακόμη ,

και συγκεκριμένης

εγγραφής. Με την απλή αυτή εφαρμογή η Β ιβλιοθήκη του Κογκρέσσου ήταν σε θέση να
διαθέτει

2500

περίπου εγγραφές την ημέρα στα λοιπά δίκτυα και μέσα σε

24

ώρες από την

εισαγωγή τους στη βάση δεδομένων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσσου οι εγγραφές αυτ ές
ήταν διαθέσιμες σε κάθε βιβλιοθήκη-πελάτη των συμμετεχόντων δικτύων .
Η εφαρμογή Ανάκτησης Πληροφοριών άρχισε αργότερα και αφορούσε τη δυνατότητα

αναζήτησης και ανάκτησης πληροφοριών σε όλη την έκταση των βάσεων δεδομένων των
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σ υ στημάτων που μετέχουν στο πρόγραμμα . Η δ ι αδ ι κασία , σε κάθε β ι βλι οθήκη , γίνεται με το
σ υνηθισμένο για τη βιβλιοθήκη τρόπο και ο χρήστης δεν καταλαβαίνει την παραμ ι κρη

δ ι αφορά. Το αίτημα αναζήτησης διατ υ πώνεται , με ελάχιστ ες διαφορές, με τον τρόπο που
ισχύε ι στο κάθε τοπικό σύστημα και η σύνταξή του " μεταφράζεται" από το σύστημα σε δομ ή
κα ι σύνταξη αναζή τησης δικτύου (βλ. σχ.

στο τέλος) . Οι εγγραφές που εντοπ ί ζοντα ι

2

στέ λλονται και εμφανί ζονται στην οθόνη του χρήστη που κάνει την έρευνα με τον ί δ ιο
ακριβώς τρόπο που εμφανίζονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας, στο τοπικό σύστημα. Είναι
χαρακτηριστικό

ότι

όταν ζητήθηκε από

μέλη του

προσωπικού

της

Βιβλιοθήκης του

Κογκρέσσου να κάνουν μία τέτοια έρευνα , εκείνα , μετά τη σχετική διαδ ικασ ί α και τα
αποτελέσματά της , δεν έδειχναν και μεγάλο ενθουσιασμό για το επίτευγμα . Όλα ήταν
ακριβώς ίδια και απλά, όπως ο ι χι λιάδες έρευνες που είχαν κάνει μέχρι τότε στο εσωτερικ ό
του δ ι κού τους συστήματος . Οι υπεύθυνοι της επίδειξης και του προγράμματος αναγκάσ θη

καν να εξηγήσουν ότι αυτή ακριβώς η ομοιότητα και απλότητα ήταν το μεγάλο επί τευγ μα .
Αξί ζει να σημειωθεί ότι η συνεργασία για την ανάπτυξη του αναγκαίου λογισμικού
ήταν ελάχιστη κα ι το κάθε σύστημα ακολούθησε τις δικές του προτιμήσεις σε ό,τι αφορά

στη σύνθεση του
προγράμματος

εξοπλισμού, τα εργαλεία προγραμματισμού κλπ.

και

υπολογιστές της

στην

αρχική

Data General,

του

φάση

της ΙΒΜ, της

ΙΝΤΕL, ενώ χρησιμοποιήθηκαν οι γλώσσες

χρησιμοποιήθηκαν

και

Στο πλα ί σιο το υ
συνεργάσθηκαν

DEC και μικροϋπολογιστές
προγραμματισμού Pascal, PL/ 1 και C.
Amdahl,

της

της

Το ουσιαστικά πρώτο αυτό και μεγάλο σε διάρκεια πείραμα υλοποίησης των ΟSΙ σε
εφαρμογές
επ ιτροπής

βιβλιοθηκών αποτέλεσε πολύτιμη

ISO/ TC46,

εμπειρία για τις σχετικές

εργασίες

της

υπεύθυνης για την ανάπτυξη ΟSΙ βιβλιογραφικών προτύπων . Δεν ε ί χε ,

παρ' όλα αυτά, τις πρακτικές συνέπειες που θα επιθυμούσε ή θα ανέμενε κανείς σε ό,τι

αφορά στην προώθηση της χρήσ ης των ΟSΙ. Τουλάχιστον δεν είχε αυτές τις συνέπε ι ες όσο
γρήγορα θα ανέμενε κανείς . Όπως έχει σχετικά παρατηρηθεί , σήμερα ακόμη,
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χρόνια

μετά την αρχική σύλληψη του προγράμματος

LSP, θα εθεωρείτο πρωτοποριακή και τολμηρή
η π ροσπάθεια μιάς βιβλιοθήκης να εφαρμόσει OSI.
Το σύνολο πρωτοκόλλων που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του LSP, γνωστό ως SΝΙ
(Standard Network lnterconnection) , περιλαμβάνει τέσσερα πρωτόκολλα εφαρμογών : τα
Record Transfer, lnformatίo n Retrίeνal, Message Transfer κα ι Test. Το πρότυπο ΙR
(lnformation Retri eνal) εξελίχθηκε στο εθνικό αμερικανικό πρότυπο Ν Ι SΟ 239.50. Ένα
ανάλογο πρότυπο,
ε μπειρ ίας, το

με τη χρησιμοποίηση,

SR (Search and

βέβαια , όλης της προηγούμενης σχετικ ής

Retrieνe) αναπτύχθηκε από την

υπάρξει σχετική παρουσίαση στη συνέχεια. Το
να είναι πλήρως συμβατό με το

239.50,

ILL

Την ίδια, περίπου, εποχή με την έναρξη του
Καναδά

μία

ανάλογη

αλλά γι ' αυτό θα

SR.

Η καναδική εμπειρία και το πρωτόκολλο

στον

ISO/ TC46,

πάντως, αναθεωρείται, προκειμένου

προσπάθεια

LSP στις ΗΠΑ , στα 1979-1980, αρχίζει

ανάπτυξης

ενός

αποκεντρωμένου

εθνικο ύ

συστήματος δικτύωσης των βιβλιοθηκών με στόχο να υποστηριχθεί η κοινή χρήση των πηγών
και η ανταλλαγή των πληροφοριών. Την προσπάθεια αναλαμβάνει η Εθνική Βιβλιοθήκη του
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Καναδά ,

βιβλιοθήκ η

με

ιδ ι αίτερα

σημαντικό ,

κεντρικό

κα ι

συντονιστ ι κό ,

ρόλο

στα

β ι βλι οθηκονομικά πράγματα της χώρας , αλλά και με σημαντική δράση και επί δραση σε ό , τ ι
αφορά σε θέματα δικτύων και νέων τεχνολογιών σε δ ιεθνές επίπεδο.

Η προσ πάθε ι α

βασίσθ ηκε και υποστήριξη με π ολλούς τρόπους τη χρήση των ΟS Ι από τις βιβλιοθήκες . Οι
σχετικές δραστηριότητες στον Καναδά υποβοηθήθηκαν σημαντικά τόσο από τη φύση της

χώρας, όσο και από το ιδια ίτερα ανεπτυγμένο επίπεδο τηλεπικοινωνιακής υποδομής και τον
καθορ ιστ ικό ρόλο της Εθνικής Β ι βλιοθήκης σ' αυτόν τον τομέα .
Οι

σχετικές

με

τα

θέματα

δικτύωσης

κα ι

OSI

δραστηριότητες

της

Εθνική ς

Βι βλιοθήκη ς του Καναδ ά την τελευ ταία δεκαετία εκάλυψαν τόσο θέματα διαμόρφωσης
πολιτικής για την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος

OSI ,

όσο και θέματα έρευνας, ανάπτυξης

κα ι εφαρμογής σ χετικών πρωτοκόλλων. Ο τομέας της έρευνας και ανάπτυξης εκάλυ ψε

πρωτόκολλα για το Δανεισμό μεταξύ Βιβλιοθηκών , τη μεταφορά αρχείων για την ανταλλαγή
βι βλιογ ραφικών εγγραφών, τα ευρετήρια για την υποστήριξη της πρόσβασης σε πολλαπλές
βάσεις δεδομένων κλπ .

Πέρα από την έρευνα και ανάπτυξη πρωτοκόλλων,

η Εθνικ ή

Βιβλιοθήκη του καναδά ασχολεί ται δυναμικά και αποτελεσματικά με τον έλεγχο και τη
δοκιμασία πρωτοκόλλων ΟS Ι , καθώς και με τη στρατηγική της μετάβασης στο περιβάλλον
οsι.

Οι προσπάθειες της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Καναδά έχουν επικεντ ρωθεί στην
ανάπτυξη πρωτοκόλλων για β ι βλιογραφικές εφαρμογές στο στρώμα εφαρμογών του μοντέλο υ
αναφοράς των

OSI. Η

ανάπτυξη κα ι η πειραματική εφαρμογή ενός τέτοιου πρωτοκόλλου για

το Δανεισμό μεταξύ Βιβλιοθηκών, του γνωστού ως

ILL,

αποτέλεσε μ ί α από τ ι ς πρώτες

προσπάθειες υλοποίησης των ΟSΙ σε εφαρμογές βιβλιοθηκών. Η ανάπτυξη του πρωτοκόλλου
άρχισε το

1983 και
1985.

η πειραματική εφαρμογή του , με τη συνεργασί α των βιβλιοθηκών του

Καναδά , το

Η ανάπτυξη του πρωτοκόλλου

ILL συνεχίσθηκε για να υποβληθε ί, στη συνέχεια, στον
ΝΙSΟ (N atίonal lnformation Standards Organization), προκειμένου να γίνει αποδεκτό ως
βορειοαμερικανικό πρότ υπ ο, αλλά και στην Ι SΟ / TC46, προκειμένου να γίνει δ ι εθνές. Για το
σημερινό επίπεδο ανάπτυξης του ILL, που οφε ίλεται, ουσιαστικά, στην πρωτοποριακή
προσπάθεια τη ς Εθνικής Βιβλιοθήκης του Καναδά, υπάρχει ειδική παρουσίαση στη συνέχεια .

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Εθνική Βιβλιοθήκη του Καναδά ασχολήθηκε ενεργητικά ,
σε ό,τι αφορά ειδικά στα ΟSΙ, και με άλλους τομείς του βιβλιοθηκονομικού έργου (π . χ.
προσκτήσεις) είτε με την ανάθεση ερευνών είτε με τη διαμόρφωση ειδικών πειραματικών
προγρα μμάτων είτε με τη συμμετοχή εκπροσώπων της σε ειδικές εθνικές και διεθνείς

τε χνικές επιτροπές . Δεν υπάρχει εδώ, δυστυχώς, ο χρόνος να γίνει αναλυτική αναφορά στις
πρωτοποριακές αυτές προσπάθειες που κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Αξ ίζει ,
πάντως, να επ ισημανθεί η επιτυχία και η πολύτιμη εμπειρία που αποκτήθηκε από την
εφαρμογή στον καναδικό χώρο του πρωτοκόλλου ιιι. Η εφαρμογή αυτή βοήθησε τόσο την

Εθνική , όσο και τις λοιπές καναδικές βιβλιοθήκες να κατανοήσουν τη σχέση των χρήστwν
με τις υπηρεσίες που τους προσφέρονται και να βελτιώσουν σημαντικά αυτές τις υπηρεσί ες .
Η εφαρμογή α υτ ή έδειξε, επίσης, τη μεγάλη πρακτική σημασία που μπορεί να έχει η
λειτουργία αυτοματοποιημένων διαδικασιών και υπηρεσιών σε ένα περιβάλλον " ανοικτών
συστημάτων".
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Ά.λ.λες προσπάθειες

Η εργασία που άρχισε στις ΗΠΑ και τον Καναδά τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας το

'80

τόσο για την ανάπτυξη προτ ύπων, όσο και, κυρίως, για υλοποίηση εφαρμογών σε

περιβάλλον

OSI

με το

LSP

στις ΗΠΑ και το

ILL

στον Καναδά, αποτέλεσε την πρώτη

ουσιαστική προσπάθεια για την υλοποίηση της ιδέας των "ανοικτών συστημάτων'' στο χώρο
των βιβλιοθηκών.
Οι πρώτες αυτές προσπάθειες ακολουθήθηκαν σύντομα από άλλες ανάλογες πειραματ ικές

δρασ τηριότητες σε χώρες, κυρίως, με ικανοποιητική υποδομή και προϊστορία σε ό,τι αφορά
τόσο στην αυτοματοποί ηση και δικτύωση των β ιβλιοθηκών, όσο και στις τηλεπικοινωνίες.
Στην Ολλανδία το Κέντρο Αυτοματοποίησης Βιβλιοθηκών ΡΙCΑ, με τη μορφή ήδη ενός
αυτ ομ ατοποιημένου δ ι κτύου των ολλανδικών βιβλιοθηκών, αποφασ ίζει, σε συνεργασία με την
Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Ουτρέχτης, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Ρόττερνταμ και την
Πανεπιστημιακή

Βιβλιοθήκη του

πρόγραμμα με το όνομα

Πανεπιστημίου

Pica Link Project.

Brabant,

να

αρχίσει

ένα

πειραματ ικό

Επιδ ίωξη του προγράμματος ήταν να αντιμετωπι

σθεί ένα λειτουργικό πρόβλημα του δικτύου : η υποχρέωση δηλαδή των βιβλιοθηκών του
δικτύου, κατά τη διαδικασία της καταλογογράφησης και των προσκτήσεων, να χρησιμοποι
ούν δύο διαφορετικά τερματικά : ένα για την εργασία στο τοπικό σύστημα και ένα για την
επικοινωνία με την κεντρική β ιβλιογ ραφική βάση δεδομένων του δικτύου. Για την υλοποί ηση

του στόχου, και αυτό ενδιαφέρει εδώ, αποφασίσθηκε η πλήρης συμμόρφωση προς τα
πρότυπα ΟSΙ, είτε αυτά ήταν δημοσ ι ευμένα ως πρότυπα είτε ως σχέδια προτύπων . Το
πρωτόκολλο εφαρμογής που αναπτύχθηκε για την υλοποίηση του στόχου προσδιόρ ι σε
λει τουργίες ελέγχου των περιόδων επαφής των συστημάτων, επ ιλογής της βάσης δεδομένων
και αναζήτησης, εντοπισμού και ενημέρωσης εγγραφών.

Οι πρωτοποριακές εξελίξεις στον Καναδά επηρέασαν άμεσα και προκάλεσαν
αντίστοιχες δραστηριότητες στην Αυστραλία. Ειδικός απεσταλμένος του Αυστραλι ανού

Βιβλιογραφικού Δικτύου (ΑΒΝ) μελέτησε εκ του σύνεγγυς τα πράγματα στον Καναδά και
υ πέβαλε

σχετική

έκθεση

στην

Εθνι κή

Βιβλιοθήκη,

υποδεικνύοντας

την

ανάγκη

να

υποστηριχθεί με κάθε δυνατό τρόπο η προώθηση των ΟSΙ και καλώντας την Εθνική
Βιβλιοθήκη να διαδραματίσει τον απαιτούμενο για μιά τέτοια υποστήριξη ρόλο. Η έκθεση

αυτή οδήγησε την Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας , το

1986, στη δημιουργία μιάς Ομάδας

Εργασίας για τη Διασ ύνδεση Συστημάτων Βιβλιοθηκών με στόχους:

Να μελετά και να διακινεί πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα γι' αυτό το
σκοπό διεθνή πρότυπα και σχέδια προτύπων
Να συμβουλεύει την Εθνική Βιβλιοθήκη, τη βιβλιοθηκονομική κοινότητα και
τους προμηθευτές αυτής της κοινότητας γι' αυτά τα πρότυπα.
Να ενθαρρύνει τη χρήσ η αυτών των προτύπων από τη βι βλιοθηκονομ ική
κοινότητα και τους σχετικούς οργανισμούς .

Όπως και στις άλλες ανάλογες περιπτώσεις των πρώτων εφαρμογών, τα αυστραλιανά

ενδιαφέροντα κινούνται κατ' αρχήν στο χώρο της διακίνησης β ιβλιογραφικών δεδομένων και
στο Δανεισμό μεταξύ Βι βλιοθηκών. Η ίδρυση, αργότερα, ενός Εθνικού Κέντρου Υποστήριξης
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Πρωτοκόλλων και οι προσπάθε ιες για την ανάπτυξη ενός αυστραλιανού δι κτύ ου επ ίδε ιξ ης
των δυνατοτήτων των ΟSΙ με το όνομα

OSICOM , στο πρότυπο

του ευρωπαϊ κού

EUROSINET

και του αμερικανικού ΟSΙΝΕΤ , υπήρξε ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση προώθ ησης
του ανοι κτού περιβάλλοντος επικο ινωνί ας και λε ι τουργίας .

Η π ολύ σύντομη αυτή θεώρηση των κύριων προσπαθε ιών της τελε υταίας δεκαετ ί α ς

γ ια την υ λοπ οί ηση των ΟSΙ στο χώρο των βιβλιοθηκών επεδίωξε να δείξει ορισμένες πλευρές
τ ου θέμ ατος π ου ενδιαφέρουν το χώρο των ελληνικών β ι βλιοθηκών. Ο ι πλευρές α υτές

αφορούν στο ρ υ θμό ανάπτυξης των ΟSΙ , που είναι εξαιρετ ι κά αργός, στο εύρος των
ε φαρμογών που έχουν, έστω και πειραματικά , υποστηριχθεί και που ε ίναι εξα ιρετ ικά

περ ιο ρισμένο και στις χώρες που αποτέλεσαν τους πρωτοπόρους σ' αυτόν τον τομέα και πο υ
είνα ι , γενικά , οι τεχνικά και οικονομικά ισχυρότερες . Είναι προφανές ότι τα ΟSΙ ενδιαφέ ρ ουν

ένα αυτοματοποιημένο περιβάλλον λειτουργίας και αυτό για τις ελληνικές β ι βλιοθήκες είνα ι

κάτι που

μένει

ακόμη να δημιουργηθεί.

Σε κάτι, όμως,

που τώρα δημιουργείται η

συ μμόρφωση με τα πρότυπα ε ί ναι πιο εύκολη υπόθεση και αυτό πρέπει να προσεχθ εί
ιδι αί τερα.

Γενικά, πάντως, η υπόθεση των ΟSΙ δεν προχωρεί με ιδ ι αίτερη ευκολί α . Παρά την
κυ βερνητική υποστήριξη τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες (από τον Αύγουστο του

αμερ ι κανική κυβέρνηση αγοράζει μόνο προϊόντα
και στην Ευρώπη (απόφαση της Κοινότητας
σε πρότυπα

OSI),

OSI,

1990

η

αν υπάρχουν τέτοια διαθέσιμα) , όσο

87 / 95 για την προμήθει α

προϊόντων βασισμένων

υπάρχουν σημαντικές αντιστάσεις τόσο από τους μεγάλους κατασ κευα

στ ές εξοπλισμού (αν και αυτοί , όπως η ΙΒΜ, για παράδειγμα, τεί νουν προς την προσαρμ ογή
και συμβατότητα των προ ι' όντων τους προς τα ΟSΙ), όσο και από μεγάλες εγκατεστ ημ ένες

ο μά δες χρήστων, με κυριότερη εκείνη του ακαδημαϊ κού χώρου και του δ ι κτύου

INTERNET,

π ου χρησιμοποιεί το σύνολο πρωτοκόλλων ΤCΡ/ ΙΡ. Τα πρωτόκολλα ΤCΡ/ Ι Ρ έχουν ευρύτατη
χρήση και μπορεί να θεωρηθεί ότι υποστηρίζουν το " ανοικτό" περιβάλλον λειτουργί ας , από
τ η στιγμή που υποστηρίζονται από πληθώρα προμηθευτών . Φαίνεται ότι η διαμάχη θα κλί νει ,
ενδεχομένως, τελικά, υπέρ των ΟSΙ, για τα οποία ο προβληματισμός ε ίναι έντονος , ακόμ η
και στην κοινότητα των χρήστων του ΙΝΤΕΑΝΕΤ. Η μετάβαση, πάντως, θα αργήσει και θα
πραγματοποιηθεί μόνον όταν θα υπάρξουν τα πρότυπα , αλλά και τα προϊόντα στην αγορά

που θα κάνουν μιά τέτοια μετάβαση πειστική . Η βραδύτητα δημιουργίας των προτύπων και
η αδράνεια της αγοράς να τα υποστηρίξει γρήγορα με αντίστοιχα προϊόντα αποτελεί , και

για το χώρο των βιβλιοθηκών, ένα ανασχετικό παράγοντα στην ταχύτερη προώθηση ενός
π ραγματικά " ανοικτού" περιβάλλοντος λειτουργίας .
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