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1.

:

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Επικοινωνία και Βιβλιοθήκες

Η έννοια της βιβλιοθήκης είναι στενά συνδεδεμένη με την έννοια της επικοινωνίας.
Η βιβλιοθήκη πάντοτε

• και

πολύ περισσότερο σήμερα με την εντυπωσιακή εξέλιξη των νέων

τεχνολογιών πληροφόρησης · δεν αντιπροσωπεύει μόνο τη φυσική συλλογή • βιβλιοοτάσιο αλλά και το χώρο

·

ή και την έννοια τώρα πιά - της "συνάντησης" των ανθρώπων με τη γνώση .

Επικοινωνία είναι η επίσκεψη του ενδιαφερόμενου χρήστη στο χώρο φύλαξης μιάς
φυσικής συλλογής και η συζήτηση με τους ανθρώπους που εργάζονται σ'αυτόν. Είναι

επ ίσης

η

ζήτηση

και

η

παροχή εξυπηρέτησης με ταχυδρομείο,

με

τηλέφωνο,

με

τηλεομοιότυπο, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Οι χρήστες δεν χρειάζεται πάντοτε να επισκέπτονται ένα φυσικό χώρο προκειμένου
να έχουν πρόσβαση στις πλήροφορίες. Οι πηγές πληροφόρησης δεν είναι μόνο οι κλασσικές

μορφές - έντυπα βιβλία και περιοδικά- αλλά επίσης δευτερογενείς μορφές που παραπέμπουν
στ ις πρωτογενείς ενώ το χαρτί όλο και περισσότερο αντικαθίσταται από τα ηλεκτρονικά μέσα
αποθήκευσης.

Ο ρόλος της βιβλιοθήκης έχει εξελιχ9εί και χρησιμοποιούνται ευρύτερες έννοιες που
περισσότερο αντιπροσωπεύουν τη νέα κατάσταση όπως κέντρο ή μονάδα πληροφόρησης,
χwρίς βέβαια να αποκλείεται και η συνύπαρξη της έννοιας της β ιβλιοθήκης με την "κλασσική"

μορφή

-

κύρια σε εφαρμογές όπου απαιτείται η άμ εση επαφή με τη φυσική συλλογή (η.χ.

δημοτικές, παιδικές βιβλιοθήκες, αλλά και ειδικές ή πανεπιστημιακές).

Οι βι8λιοθήκες πάντοτε αναζητούσαν τρόπους επικοινωνίας τόσο με τους χρήστες
όσο και με άλλες βιβλιοθήκες. Αρχικά, η προς τα έξω επικοινωνία αφορούσε η.χ. τη λήψη
φωτοαντιγράφων από τη Βρεττανική Βιβλιοθήκη

(British Library

Lendίng

Dίνision), την

προμήθεια έτοιμων δελτίων για τα νέα βιβλία από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσσου, το
διαδανεισμό μεταξύ των βιβλιοθηκών σε περιφερειακό επίπεδο κλπ . Για την υλοποίηση των
εφαρμογών αυτών,

χρησιμοποιήθηκαν πρώτα το ταχυδρομείο και το τηλέφωνο

τηλεομοιότυπο αργότερα), ενώ από τη δεκαετία του

'60

(ή το

η χρήση των νέων ηλεκτρονικών

μέσων και τεχνικών άνοιξε νέους δρόμους στην επικοινωνία αυτή .

ι

Αναπτύχθηκαν οι τράπεζες πληροφοριών και τα δίκτυα δεδομένων σε διεθνές
επ ίπεδο . Οι βιβλιοθήκες αντιλαμβάνονται την ανάγκη να συνδεθούν με αυτά και αρχίζουν

να παρέχουν νέες υπηρεσίες εξυπηρέτησης των χρηστών τους. Η επικοινωνία με τη
Βιβλι οθήκη του · κογκρέσσου ή με τη Βρετανική Βιβλιοθήκη εξ άλλου μπορεί να γίνει πολύ
σύντομα μέσα από αυτά τα δίκτυα. Ετσι, κερδίζεται ταχύτητα, αξιοπιστία και εμπειρία στη
χρήση των νέων τεχνολογιών έναντι βέβαια οικονομικού κόστους που δεν είναι πάντα
ευκαταφρόνητο .

Από την άλλη, η εκρηκτική ανάπτυξη των πηγών πληροφόρησης -που εiναι απόρροια

της επιστημονικής επανάστciσης του αιώνα μας, η αδυναμία οικονομικής υποστήριξης ό'>ων
των απαραίτητων πηγών και η εκφρασμένη ανάγκη επικοινωνίας (η βιβλιοθήκη είναι ένα
κατ ' εξοχήν ανοικτό σύστημα), οδήγησαν στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τη

δημιουργία συλλογικών μορφών οργάνωσης και επικοινωνίας των βιβλιοθηκών.

Ετσι, ξεκίνησε η ιδέα των δικτύων βιβλιοθηκών. Βέβαια, το πρόβλημα που ανακύπτει
ακόμα και σήμερα, είναι η τεχνολογική αδυναμία επικοινωνίας ό'>ων των συστημάτων που
ενδιαφέρουν μια πληροφοριακή μονάδα, η έλλειψη δηλαδή συμβατότητας μεταξύ τους, με
αποτέλεσμα (προς το παρόν τουλάχιστον) η μονάδα είτε να συνδέεται με διαφορετικά

συστήματα ταυτόχρονα για τις διαφορετικές εφαρμογές είτε να επιλέγει ένα συγκεκριμένο
σύστημα και να αποκλε ί ει τη δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα.

2.

Δίκτυα και Βιθλιοθήκες

Η εφαρμογή της τεχνολογίας των δικτύων στην πληροφόρηση γενικά , αφορά τόσο
την υλοποίηση σε επίπεδο μονάδας όσο και τη διασύνδεση διαφορετικών μονάδων
(πληροφοριακών και άλλων) μεταξύ τους. Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται συνήθως για

τοπικά δίκτυα

(local area networks)

ενώ στη δεύτερη για δίκτυα ευρε ίας περιοχής

(wide area

networks) .

2. 1

Σύνδεση Βιθλιοθηκών με άλλες Μονάδες

Οι εξελίξε ις ακολο υθούν την πρόοδο στον τομέα σύνδεσης της πληροφορικής με τις
τηλεπ ι κοινωνί ες και της χρήσης τερματι κών για απομακρυσμένους χρήστες καθώς επίσης
και τις εξελίξεις στην ανάπτυξη προγραμμάτων ανάκτησης πληροφοριών.

2

Η

αξιοποίηση

της

τηλεπικοινωνιακής

τεχνολογίας

για

την

πρόσβαση

στα

πληροφοριακά συστήματα, γίνεται κύρια μέσα από μεγάλα δημόσια ή ιδιωτικά δίκτυα

=

δεδομένων όπως ΤΥΜΝΕΤ,

TELENET, HELLASPAK, EURONET παλαιότερα στα ευρωπαικά

πλαίσια κλπ. Συ'ζήτηση επίσης γίνεται για τα Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας

(Value Added

Networks), που είναι ιδιωτικά δίκτυα και παρέχουν πρόσθετης αξίας υπηρεσίες με έμφαση
στη μεγαλύτερη αξιοπιστία και ταχύτητα μετάδοσης των πληροφοριών.

Σύντομη αναδρομή

2. 1. 1

Οπως αναφέρθηκε ήδη παραπάνω, με την ανάπτυξη των τραπεζών πληροφοριών
δημιουργήθηκε η ανάγκη γνωριμίας των βιβλιοθηκών με τα νέα συστήματα πληροφόρησης.

Η Αμερικάνικη Ενωση Βιβλιοθηκών είχε το

1964

την πρώτη δημόσια επίδειξη

απ'έυθείας πρόσβασης σε τράπεζα πληροφοριών με σύνδεση σε
χρονιά παρουσιάστηκε από την
χρησιμοποιώντας έναν

032

SDC

UNIVAC 490,

ενώ την ίδια

βιβλιογραφικό σύστημα ανάκτησης πληροφοριών

στρατιωτικό υπολογιστή.

Δεν είναι βέβαια τυχαία η ανάμιξη στρατιωτικών υπηρεσιών στα συστήματα αυτά,
αφού όπως είναι γνωστό και η ανάπτυξη της πληροφορικής συνολικά μετά τον πόλεμο

ξεκίνησε από αντίστοιχες υπηρεσίες. Ετσι, το σύστημα
Αεροπορικών Δυνάμεων των ΗΠΑ. Το σύστημα

ORBIT αναπτύχθηκε από τμήμα των

DIALOG που χρησιμοποιείται και σήμερα από

την ομώνυμη υπηρεσία και είναι ο μεγαλύτερος διαθέτης πληροφοριών, αναπτύχθηκε to
από την

LOCHEED

για λογαριασμό της

ενώ το αντίστοιχο σύστημα

NASA,

αναπτύχθηκε λίγο αργότερα από την Ευρwπαική Υπηρεσία Διαστήματος

1969

QUEST

ESA.

Πέρα όμως από την πρόσβαση στις διεθνείς ή εγχώριες (εμπορικές στην πλειοψηφία)
βάσεις δεδομένων
πληροφοριών

·

·

όπου εξ άλλου η βιβλιοθήκη εiναι κατά κάποιο τρόπο παθητικός δέκτης

δημιουργήθηκε η ανάγκη σύνδεσης με άλλες βιβλιοθήκες και οργανισμούς

για συνεργασία, ανταλλαγή δεδομένων και αποφυγή επαναλήψεων στις ίδιες εργασίες.

Το

1963

στις Ηνωμένες Πολιτείες το

OCLC

(Οhίο

Colleges

Lίbrary

Center)

ξεκίνησε

προσπάθειες διερεύνησης των δυνατοτήτων συνεργασίας των βιβλιοθηκών με τη βοήθεια της
πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Το
βιβλιοθηκών με

48

μέλη

(OCLC),

1967 είχε

ενώ το

1971

ήδη δημιουργηθεί περιφερειακό δίκτυο

οι βιβλιοθήκες αυτές είχαν απ'ευθείας

πρόσβαση στο συλλογικό κατάλογο.

3

\

Το

1963 επίσης,

ανάπτυξη του

MARC

η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσσου

{Machίne

Readable Catalogue)

{Library of Congress)

ανακοίνωσε την

κάνοντας την αρχή για τη μελέτη της

ανάπτυξης κοινής μορφής επικοινωνίας ανάμεσα στις βιβλιοθήκες, όχι τόσο στο τεχνολογικό
επίπεδο όσο στο επίπεδο της βιβλιογραφικής περιγραφής. Η χρήση του

MARC

βέβαια δεν ~--c-

αφορά μόνο τα δίκτυα αλλά κάθε ανταλλαγή βιβλιογραφικών δεδομένων με υπολΟγιστη.-

Αντίστοιχες δραστηριότητες ανέπτυξε και η Βρετανική Βιβλιοθήκη, ενώ ακολούθησαν
και άλλοι φορείς

- κύρια πανεπιστημιακοί , όπου γενικά η

κινητικότητα στην επικοινωνία είναι

μεγαλύτερη τόσο στον τομέα της έρευνας όσο και στον τομέα των ανθρώπινων επαφών
Onνίsible

colleges, κλπ) .

Το

1975 οι ακαδημαικές και δημόσιες Βιβλιοθήκες στην περιοχή του Birmingham στη

Μεγάλη Βρετανία , ξεκίνησαν τη συλλογική επεξεργασία του υλικού τους μέσα από την
απ' ευθείας πρόσβαση στον κοινό κατάλογο των συμμετεχόντων βιβλιοθηκών. Επίσης το
τα πανεπιστήμια

διαδανεισμού

Bristol, Cardiff

και

Exeter

εγκαινίασαν το αυτοματοποιημένο σύστημα

SWALCAP (South West Area Ubrary

ανέπτυξαν οι βιβλιοθήκες της Σκωτίας

1976

Co-operatiνe}, ενώ αντίστοιχο σύστημα

(SCOLCAP).

Ακολούθησαν πολλές προσπάθειες ήλεκτρονικής σύνδεσης των βιβλιοθηκών για
πρόσβαση σε συλλογικό κατάλογο

OPAC, για προμήθεια άρθρων {δίκτυο ADONIS), για

διαδανεισμό κλπ . Εξ άλλου, πέρα από την πρόσβαση σε κείμενο, γίνονται προσπάθειες
παράστασης

και άλλου

υλικού,

όπως είναι οι εικόνες, οι

φωτογραφίες, τα χημικά

διαγράμματα κ.ά.

2. 1.2

Δίκτυα Βιβλιοθηκών σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο

Σήμερα, ένας πολύ μεγάλος αριθμός βιβλιοθηκών σε όλο τον κόσμο συνδέονται μέ
την

Library of Congress,

το

OCLC

και την Brίtish

Library (BLCMP}

και παραλαμβάνουν

απ'ευθείας τα βιβλιογραφικά στοιχεία που χρειάζονται για τη δημιουργία των δικών τους
καταλόγων χωρίς την ανάγκη καταλογογράφησης και ευρετηρίασης υλικού που ήδη έχει

επεξεργαστεί από άλλες β ι βλιοθήκες. Οι διάφορες μορφές

MARC

χρησιμοποιούνται για την

τυποποίηση των βιβλιογραφικών στοιχείων μιας πηγής.

Το δίκτυο του

1986.

OCLC αριθμούσε 7000 βιβλιοθήκες-μέλη από όλο τον κόσμο ήδη το

Τα μέλη προσθέτουν περίπου

προστίθενται στο

OCLC

24000

νέες εγγραφές τη βδομάδα, ενώ

10000

από πηγές όπως η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσσου και η Βρετανική

4

-

Βιβλιοθήκη. Η σύνδεση των μελών γίνεται μέσω ιδιωτικού δικτύου επικοινωνίας. Αλλες
εφαρμογές είναι ο διαδανεισμός και η αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων.

Το

RUN (Research Libr.aries-=ιnformatίon Network) είναι δίκτυο ερευνητικών

Βιβλιοθηκών στις ΗΠΑ με δραστηριότητες Οντίστοιχες του OCLC αλλά σε μικρότερη κλίμακα.
Στις ΗΠΑ έχει δημιουργηθεί κοινός φορέας συνεργασίας
ανάμεσα στο

και το

RLIN

(Linked Systems Project)

OCLC, τη Βιθλιοθήκητου Κογκρέσσου, το Δίκτυο Βιβλιοθηκώντης Washington
προκειμένου να μελετηθούν οι τεχνολογικές δυνατότητες σύνδεσης των

συστημάtων αυτών με βάση τα πρωτόκολλα επικοινωνίας του ΙSΟ.

Το σύστημα της Βρετανικής Βιβλιοθήκης για το δανεισμό είναι το

ARTtel,

το οποίο

παραλαμβάνει τις αιτήσεις για δανεισμό με ηλεκτρονικό τρόπο, ενώ η αποστολή γίνεται με
ταχυδρομείο ή τηλεομοιότυπο.

Στη

Νορβηγία λειτουργεί το δίκτυο ΒΙΒΝΕΤ από το

πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών ενώ στην Ολλανδία το

PICANET

1980 για τη σύνδεση

συνδέει τις βι6λιογραφικές

υπηρεσίες ΡΙCΑ, τα πανεπιστήμια του Ρότερνταμ και της Ουτρέχτης και τη δημόσια
βιβλιοθήκη του Ρότερνταμ.

Το ΙΝΕΤ στον Καναδά σχεδιάστηκε με πρωτοβουλία της Εθνικής Βιβλιοθήκης για την
επικοινωνία

ομάδων

που

ζητούν

ή

προμηθεύουν

υπηρεσίες

πληροφόρησης,

όπως

βιβλιογραφικές, νομικές, τραπεζικές κ.ά.

Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες έχουν αναπτύξει συστήματα διάθεσης πρωτογενών πηγών
πληροφόρησης στους χρήστες (άρθρα περιοδικών κλπ). Τέτοια είναι το

DOCDEL

που

παρέχει εμφάνιση των πηγών με βιvτεοτεξτ, απ'ευθείας παραγγελία και διάθεση, το

UNIVERSE και το APOLLO που χρησιμοποίησαν δορυφορική σύνδεση και το ADONIS που
έχει αποθηκεύσει περιοδικά σε οπτικούς δίσκους και παρέχει δυνατότητα ηλεκτρονικής
διάθεσης μέσω τηλεομοιοτυπικών συσκευών.

Το

ALANET

είναι το δίκτυο της Αμερικάνικης Ενωσης Βιβλιοθηκών, ενώ αντίστοιχο

είναι το LIBNET στην Αυστραλία και το LA-net στη Βρετανία.

Το ΒΙΤΝΕΤ
το

1981

(Because lt's Tίme Network)

είναι διεθνές ερευνητικό δίκτυο που ξεκίνησε

στις ΗΠΑ για σύνδεση μεγάλων ΙΒΜ υπολογιστών και η χρήση του προεκτάθηκε στη

5

-----4
συνέχεια και σε άλλα συστήματα. Το αντίστοιχο ευρωπαϊκό δίκτυο είναι το EARN (European

Academic Research Network).
Το

JANET

(Joίnt Academίc

Network)

είναι ιδιωτικό δίκτυο στη Βρετανία που συνδέει

τα διάφορα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα για ποικίλες εφαρμογές ανάμεσα στις
οποίες περιλαμβάνονται και οι βιβλιοθήκες.

Στην Ελλάδα, το δημόσιο δίκτυο δεδομένων είναι το

HELLASPAC

του ΟΤΕ. Οι

βιβλιοθήκες μπορούν επίσης να επικοινωνούν μέσα από το ερευνητικό δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ. Το
ΑΡΙΑΔΝΗ

και άλλα αντίστοιχα ερευνητικά δίκτυα στην Ελλάδα (π .χ.

Y-net,

ΕΡΜΗΣ)

αποτελούν γέφυρες εξόδου στο διεθνές δίκτυο ΙΝΤΕRΝΕΤ.

Στα πλαίσια των βιβλιοθηκών, ξεκινά το Δίκτυο των συνεργαζομένων βιβλιοθηκών στο
οποίο θα υπάρχει πρόσβαση μέσω

HELLASPAC

ή ΑΡΙΑΔΝΗ . Στην πρώτη φάση θα

εφαρμοσθεί σύστημα διαδανεισμού ενώ στο μέλλον θα πρέπει να διερευνηθούν και άλλες
εφαρμογές όπως κατάλογος

2_ 1.3

OPAC

κ .ά .

Εφαρμογές Δικτύων Ευρείας Περιοχής στις ΒιΒλιοθήκες

Ολες οι υπηρεσίες που παρέχονται από ένα δίκτυο ευρείας περιοχής μπορούν να

εξυπηρετήσουν και μία βιβλιοθήκη/κέντρο πληροφόρησης . Συνοπτικά οι υπηρεσίες αυτές
είναι οι παρακάτω :

Μεταφορά αρχείων

(File transfer)

Είναι η μεταβίβαση αρχείων από μία μηχανή σε άλλη. Τα αρχεία αυτά μπορεί να
προέρχονται από επεξεργασία κειμένου (ανταλλαγή επιστολών και άλλων κειμένων ανάμεσα

στις βιβλιοθήκες και όσους έρχονται σε επαφή μ'αυτές

·

χρήστες , προμηθευτές κλπ) , να

είναι βιβλιογραφικά δεδομένα (εγγραφές από τους καταλόγους της βιβλιοθήκης) , να είναι

προγράμματα υπολογιστών ή να περιέχουν πολύπλοκα επ ιστημονι κά δεδομένα (π. χ. χημ ικούς
τύπους, γραφικές παραστάσεις ή τεχνικά σχέδια

- κύρια για τα εξειδικευμένα κέντρα

πληροφόρησης) . Σε κάθε περ ίπτωση αυτό που έχει σημασία είναι η όσο γίνεται πιο αξιόπιστη
και με λιγότερα λάθη μεταφορά των αρχείων

(error

6

checkίng) .

Είσοδος σε υπολογιστή από μακριά

(Remote login)

Είναι η δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή άλλου δικτύου και εργασίας σε αυτόν

(remote login) .

Είναι συνώνυμη με τις παρακάτω λειτουργίες (πρόσβαση και επεξεργασία

από μακριά).

Επεξεργασία και Πρόσβαση από μακριά

Στην πρώτη περίπτωση

(remote processing)

είναι η δυνατότητα σύνδεσης με

υπολογιστή που βρίσκεται μακριά και προσθήκης δεδομένων στο σύστημα.

Στη δεύτερη περίπτωση

(remote access),

γίνεται απλά πρόσβαση σε υπηρεσίες

πληροφόρησης που βρίσκονται σε άλλη πόλη, χώρα ή ήπειρο, χωρίς τη δυνατότητα
επέμβασης στα δεδομένα . Είναι η σύνδεση η .χ. με τις τράπεζες πληροφοριών ~ν
κέντρων.

Γέφυρες

-

Εξοδοι

(Gateways)

Είναι η σύνδεση διαφορετικών τύπων δικτύων, η . χ. η σύνδεση ενός τοπικού δικτύου
σε μια βιβλιοθήκη με ένα δίκτυο ευρείας περιοχής με το πρωτόκολλο Χ.25.

Σύστημα μηνυμάτων

(Messaging)

Μέσα από το δίκτυο, δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας ατόμων που βρίσκονται σε

διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές ή σε διαφορετικούς οργανισμούς . Η επικοινωνία αυτή
μπορεί

να

είναι

ταχυδρομείου

η

αποστολή

(electronic mail)

και παραλαβή

μηνυμάτων

με

ή να είναι πίνακες ενημέρωσης

τη

μορφή

ηλεκτρονικού

(bulletin boards).

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι εφαρμογή που μπορεί να έχει σημαντική
επίδραση στην απόδοση μιάς βιβλιοθήκης. Υπερτερεί έναντι του τηλεφώνου γιατί δίδεται το
μήνυμα χωρίς να είναι απαρα ίτητη η παρουσία την ίδια χρονική στιγμή του παραλήπτη στο

άλλο άκρο (αφού το μήνυμα αποθηκεύεται στο κουτί του παραλήπτη

- maίlbox),

ενώ επίσης

το ίδιο μήνυμα μπορεί ταυτόχρονα να σταλεί σε ομάδα παραληπτών. Είναι εύκολος τρόπος
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------------ διανομής κειμένων και

-

μεταφοράς αρχείων στα

οποία

οι παραλήπτες

μπορούν να

προσθέσουν τις δικές τους αλλαγές και παρατηρήσεις.

-~

Συγκεκριμένα , με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δίνεται η δυνατότητα στις βιβλιοθήκες_~_:::::::::να επικοινωνούν μεταξύ τους για την ανταλλαγή μηνυμάτων, νέων και ιδεών γύρω από τα
επαγγελματικά θέματα. Ταυτόχρονα δίδεται η δυνατότητα στους χρήστες να.εrιικuομινwωιν.ι\lΟ~•.ΜΊv,__ _ __ '-"Ι,

,

με τις μονάδες αυτές για να ζητήσουν πληροφορίες και υλικό που θα σταλεί χωρίς να
χρειάζεται να επισκεφθούν το φυσικό χώρο αλλά και να διατυπώσουν τυχόν παρατηρήσεις
ή προτάσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών της μονάδας .

Οι πίνακες ενημέρωσης έχουν κυρίως το στόχο ενημέρωσης όλων των μελών του
δικτύου γύρω από θέματα , όπως περιγραφή του συστήματος (ή των στόχων και λειτουργιών
της βιβλιοθήκης), ώρες λειτουργίας, τελευταία νέα και εξελίξεις από το χώρο, ειδικές
ανακοινώσεις κλπ. Για κάποια από τα θέματα αυτά , το περιεχόμενο τους ανανεώνεται σε
τακτά χρονικά διαστήματα .

Η διαφορά ανάμεσα στο προϊόν του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τους πίνακες
ενημέρωσης είναι ότι το πρώτο είναι παραγωγή και ιδιοκτησία συγκεκριμένων χρηστών του
δικτύου και απευθύνεται σε συγκεκριμένο άτομο ή ομάδα (έχει δηλαδή καθαρά προσωπικό
χαρακτήρα) , ενώ οι πίνακες ενημέρωσης απευθύνονται σε όλους τους χρήστες του
συστήματος και παράγονται συνήθως από το συντονιστή του δικτύου με δυνατότητα όμως

συχνά και στο χρήστες να προσθέτουν ανακοινώσεις για όλους

- έχουν δηλαδή

πλατύτερο,

ενημερωτικό περιεχόμενο.

Τηλεδιάσκεψη

(Tele-conferencing)

Είναι η απ'ευθείας επικοινωνία μελών του δικτύου μέσω τερματικών. Διαφέρει από το
ηλεκτρονι κό ταχυδρομείο στο ότι απαιτεί την ταυτόχρονη (interactiνe) σύνδεση με το δίκτυο .
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποί ηση "ηλεκτρον ι κών συναντήσεων• ανάμεσα

στις βιβλιοθήκες διαφορετικών πόλεων ή και χωρών.

Ηλεκτρονική Διανταλλαγή Δεδομένων

(EDI)

Η λειτουργία αυτή αφορά την ανταλλαγή όχ1 μόνο πληροφοριών αλλά και δεδομένων

με τη μορφή πρωτότυπων εγγράφων , τιμολογίων, καταλόγων κλπ. Ξεκίνησε πριν από
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---περίπου χρόνια στις ΗΠΑ ενώ τα τελευταία χρόν~α εξαπλώνεται και στην Ευρώπη για
εμπορικές εφαρμογές. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη λειτουργία αυτή μέσα από το

πρόγραμμα

TEDIS. Τα πρότυπα που ασχολούνται με την ηλεκτρονική διανταλλαγή (Electronic

Data lnterchange)

είναι το Χ.400.

Στον τομέα των βιβλιοθηκών υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής
δεδομένων και εγγράφων τόσο ανάμεσα στις βιβλιοθήκες (ανταλλαγή δεδομένων) όσο και
ανάμεσα σε βιβλιοθηκες και άλλους φορείς (η . χ προμηθευτές για παραγγελία βιβλίων). Ηδη
υπάρχουν σχετικά προγράμματα, όπως το ΒΕΟ στη Γερμανία .

2.2

Τοπικά Δίκτυα Βιβλιοθηκών

Πέρα από την επικοινωνία της βιβλιοθήκης με τον έξω κόσμο, επιτακτική γίνεται η
ανάγκη της εσωτερικής δικτύωσης καθώς και της σύνδεσης με τον εποπτέυοντα φορέα. Η
επικοινωνία αυτή επιτυγχάνεται συνήθως με τα τοπικά δίκτυα υπολογιστών.

Στα πλαίσια της ίδιας μονάδας, τα δίκτυα έχουν συνήθως ένα ή περισσότερους

βρόγχους ανάλογα με το μέγεθος και τις εφαρμογές, ενώ για τη σύνδεση με τον οργανισμό
ή το πανεπιστήμιο απαιτείται επαναλήnτης
επικοινωνία με άλλα δίκτυα συσκευή εξόδου

(repeater)

ή

γέφυρα

(bridge)

και για την

gateway.

Μιά βασική διαφορά ανάμεσα στα δίκτυα ευρείας περιοχής και στα τοπικά δ ίκτυα
για

την

ξεχωριστή

βιβλιοθήκη είναι

ότι

τα

πρώτα

σχεδιάζονται,

εγκαθίστανται

και

διαχειρίζονται από άτομα και φορείς εκτός της βιβλιοθήκης ενώ οι λειτουργίες αυτές στα

τοπικά δίκτυα είναι συνήθως ευθύνες του ειδικευμένου προσωπικού της βιβλιοθήκης.

Τα τοπικά δίκτυα παρέχουν τη δυνατότητα σε μία βιβλιοθήκ η να καλύψει πέρα από

τις εσωτερικές λειτουργίες ταυτόχρονα καί όλες τις πληροφοριακές δραστηριότητες
οδηγώντας σε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα .

1
ι

Οι βασικές βιβλιοθηκονομικές (εσωτερικές) εργασίες σε μιά βιβλιοθήκη είναι οι
προσκτήσεις νέου υλικού

(aquisitions),

η επεξεργασία (καταλογογράφηση , ευρετηρίαση),

ο δανεισμός (cίrculation) και η εξυπηρέτηση των χρηστών (κατάλογος).

Ολες οι παραπάνω εργασίες γίνονται από διαφορετικούς ανθρώπους που σε μεγάλες
καλά οργανωμένες βιβλιοθήκες ανήκουν σε διαφορετικά τμήματα . Η ύπαρξη χωριστών
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1

υπολογιστών

(stand-alone) σε κάθε τμήμα όχι μόνο δεν διευκολύνει και δεν επιταχύνει τις

εργασίες αυτές αλλά μπορεί και να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα ανα κολουθίας.

Αλλες εργασίες που επίσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν υπολογιστή, είναι η
επεξεργασία κειμένου, η αποστολή και παραλαβή κειμένων με τηλεομοιότυπο, η πρόσβαση
σε βάσεις δεδομένων άλλων φορέων (ελληνικών και ξένων), η πρόσβαση στο κεντρικό

υπολογιστικό σύστημα του εποπτέυοντα φορέα και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Αρχικά στις βιβλιοθήκες, χρησιμοποιούνταν χωριστοί υπολογιστές για σύνδεση με
διαφορετικά δίκτυα, για πρόσβαση δηλαδή στον
πρόσφατα σε

δίκτυα

οπτικών δίσκων

OPAC, σε διεθνείς τράπεζες πληροφοριών,

(CD-ROMs)

καθώς και για πρόσβαση

στους

καταλόγους της ίδιας της βιβλιοθήκης. Αργότερα, χρησιμοποιήθηκε ίδιος υπολογιστής αλλά
και πάλι με διαφορετικούς τρόπους σύνδεσης για κάθε εφαρμογή. Στη συνέχεια γίνονται
προσπάθειες ολοκλήρωσης

παρόμοιων λειτουργιών με την ανάπτυξη κοινού τρόπου

επικοινωνίας για το χρήστη (κοινό

user

ίnterface) και αξιοποιούνται τεχνικές ώστε τα

πληροφορ ιακά συστήματα να γίνονται περισσότερο φιλι κά στο χρήστη

(user-friendly systems)

με οθόνες επιλογών, έμπειρα συστήματα κλπ.

Στο τοπικό δίκτυο μπορούν να περιληφθούν και οι δυνατότητες σε πρόσβασης σε
εξωτερικά δίκτυα (π.χ. η σύνδεση με άλλα δίκτυα με γραμμή Χ.25 μπορεί να γίνεται από
όλους τους σταθμούς του δικτύου αρκεί να υπάρχει κατάλληλος υλικός εξοπλισμός.

Επίσης, το τηλεομοιότυπο μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο με κατάλληλο πρόγραμμα

ώστε τα κείμενα να αποστέλλονται απ'ευθείας χωρίς άλλη παρέμβαση.

Με την οργάνωση των λειτουργιών αυτών σε δίκτυο, τα παραπάνω προβλήματα
αντιμετωπίζονται, επιτυγχάνεται κοινός τρόπος εργασίας και εξοικονομείται χρόνος τόσο για

την εργασ ί α του προσωπικού όσο και για την πληροφόρηση των χρηστών .

Σημαντικό ρόλο στη συμπεριφορά και απόδοση του δικτύου παίζει ο σχεδιασμός του

αφού βέβαια έχει προηγηθεί μια σωστή ανάλυση των αναγκών και των απαιτήσεων της
συγκεκριμένης μονάδας . Η διαχείριση επίσης του δικτύου είναι ζήτημα που απασχολεί μία

βιβλιοθήκη . Αφορά τόσο την

παρακολούθηση της καθημερινής λειτουργίας και την

αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και βλαβών όσο και τον προγραμματισμό για παραπέρα

βελτιώσεις, επεκτάσεις και αλλαγές.
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3.

Συνέπειες και προβλήματα σε σχέση με τα Δίκτυα στις Βιβλιοθήκες

Οι επιπτώσεις από τη χρησιμοποίηση δικτύων στις βιβλιοθήκες είναι ποικίλες και
σχετίζονται με τις επιπτώσεις γενικά της επικοινωνίας σε τεχνολογικό αλλά και σε ανθρώπινο
επίπεδο.

Οι θετικές επιπτώσεις είναι προφανείς τόσο για τα τοπικά δίκτυα όσο και για την

αξιοποίηση δικτύων ευρείας περιοχής . Και στις δύο περιπτώσεις επιτυγχάνεται μεγαλύτερη
αξιοποίηση και εκμετάλλευση (με τη θετική έννοια) της ανθρώπινης εργασίας που ήδη έχει

γίνει είτε στην ίδια τη βιβλιοθήκη (από άλλα τμήματα) είτε από άλλους φορείς και
βιβλιοθήκες.

Μ'αυτό τον τρόπο, αποφεύγονται επαναλήψεις ίδιων εργασιών ενώ δίνεται η
δυνατότητα στο προσωπικό των βιβλιοθηκών να διερευνήσουν νέους τρόπους εμπλουτισμού
και βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχουν στους χρήστες τους. Ταυτόχρονα κερδίζεται

γνώση και εμπειρία στη συλλογική εργασία και στη χρήση νέων τεχνολογικών μέσων.
Εμφανίζονται βέβαια και νέα προβλήματα που αφορούν την ιδιοκτησία των δεδομένων σε ένα
σύστημα που είναι προιόν συλλογικής παραγωγής και εκμετάλλευσης καθώς και τα
δικαιώματα και υποχρεώσεις των επί μέρους μελών του δικτύου.

Οπως αναφέρθηκε ήδη σε προηγούμενο κεφάλαιο, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα
συμβατότητας

των

διαφόρων

συστημάτων

και

η

ανοικτή

αρχιτεκτονική έρχεται

να

αντιμετωπίσει τέτοια ζητήματα.

Επίσης, η όποια εφαρμογή δικτύωσης συνεπάγεται οικονομικό κόστος, υπολογίσιμο
για τον συνήθως χαμηλό προυπολογισμό των βιβλιοθηκών. Σε άλλες χώρες συζητείται ή και
εφαρμόζεται η τιμολόγηση υπηρεσιών της πληροφοριακής μονάδας ώστε να καλυφθεί ένα
μέρος των εξόδων από τις επενδύσεις σε νέα τεχνολογία . Ισως είναι καιρός να ξεκινήσει
ανάλογη συζήτηση και στην Ελλάδα.

Η χρήση δικτύων αποτελεί νέα

· πο υ πολλές φορές μοιάζει και απόμ ακρη · γνώση για

το προσωπικό των βιβλιοθηκών με αποτέλεσμα οι δυσκολίες και οι απαιτήσεις για εξοικείωση

να είνα ι αυξημένες. Αποτελεί όμως επίσης μία πρόκληση και μ ία ευκαιρία για επαγγελματική
εξέλιξη και ανάδειξη. Γι 'αυτό, χρειάζεται εκπαίδευσ η στις σχολές βιβλιοθηκονομίας και
συνεχής επιμόρφωση γύρω από τα χαρακτηριστικά, τις ιδ ιότητ ες και τις εξελίξεις των
δικτύων σε σχέση με την αξιοποίηση τους στον τομέα της πληροφόρησης.
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1
Οσον αφορά τέλος τις κοινωνικές επιπτώσεις τwν δικτύων , είναι σημαντικό το γεγονός
ότι με τα δίκτυα οι αποστάσεις ανάμεσα στους ανθρώπους ελαττώνονται και η πληροφορία
και η γνώση γίνονται προσιτές σε μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων . Εχουν λοιπόν δημοκρατικό
χαρακτήρα οι αλλαγές που επιφέρει η αξιοποίηση τους. Βέβαιςι, όσο ελαττώνει την απόσταση
ανάμεσα στους ανθρώπους η τεχνολογία των δικτύων, άλλο τόσο την αυξάνει , εφόσον δεν
~--- χρειάζεται η άμεση

- ανθρώπινη - επικοινωνία ανάμεσα π . χ. στους βιβλιοθηκονόμους και

στους χρήστες και εκλείπει η ανάγκη της άμεσης επαφής με την πρωτογενή πληροφόρηση

-

με το βιβλίο ή το περ ι οδικό . θα έλεγε λοιπόν κανείς πως η ίδ ια τεχνολογία έχει και
αντικοινωνικό χαρακτήρα;

Οι ρομαντικοί τ εχνοκράτες ας ελπίζουμε πως η εποχή της απρόσωπης ηλεκτρονικής

(paperless) κοινωνίας είναι ακόμη μακριά μας ...

***
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