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ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ:
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΕ
Κατcρ(να Τοράκη

ΤΕΕ, Μονάδα Τεκμηρ(ωσης και Πληροφ6ρηαης

Ο όρος Ύirtual'

-

'εικονικός", όπως είναι η απόδοση στα ελληνικά

-

χρησιμοποιείται

πολύ τα τελευταία χρόνια για να περιγράψει nς μεγάλες και εξειδικευμένες δυνατότητες
αξιοποίrρης των νέων τεχνολογιών πλrροφορικής και επικοινωνιών. Συχνά παρουσιάζονται
κατά κόρον και περιγραφές εφαρμογών γύρω από την εικονική πραγματικότητα (νirtual

reality)

με προσπάθειες εντυπωσιασμού , ~μ{ζοντας σενάρια επιστημονικής φαντασίας.

Η 'εικονική βιβλιοθήκη' (νirtual Ubrary) είναι επίσης νέος όρος, που δεν σχετ(ζεται
απαραίτητα με την εικονική πραγματικότητα - όσον αφορά κύρια τα τεχνολογικά μέσα μιάς
εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας . Εχει ως συνώνυμα την 'ηλεκτρονική βιβλιοθήκη" . την

'ψηφιακή βιβλιοθήκη". τη 'βιβλιοθήκη χωρίς το!χους' ή και τη "βιβλιοθήκη χωρίς σύνορα". Είναι
δηλαδή περισσότερο μιά αφηρημένη έννοια για ένα πληροφοριακό σύστημα που περιέχει και

διαχειρ{ζεται πληροφορίες διαφόρων και διαφορετικών κατηγοριών και μπορεί να παρέχει τη
δυνατότητα πρόσβασης σε οποιονδήποτε σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.

Επικοινων(α, Βιβλιοθήκες και Ηλεκτρονική πληροφόρηση
Είναι πλέον κοινοτuπία να μιλάει κανείς γενικά για πληροφοριακή κοινωνία , για
πληροφοριακά συστήματα και για το ρόλο των νέων τεχνολογιών σ' αuτά. Εχοuν γραφτεί
χιλιάδες σελίδες για την εκθεnκή ανάπτυξη των επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών

τις τελευταίες δεκαετίες και για την 'πληροφοριακή έκρηξη" . Ο ιστορικός της επιστήμης
Derek de Solla Price που έκανε λόγο για τη "μεγάλη επιστήμη". συνέβαλε καθορισnκά στη
μελέτη της επιστημονικής εξέλιξης και πολιτικής . Δεκάδες άλλοι επιστήμονες από το χώρο
της βιβλιοθηκονομίας, της κοινωνιολογίας και ιστορίας της επιστήμης και της πληροφορικής

ασχολήθηκαν και ασχολούνται με τα ζητήματα αuτά .
Εχοuν αναπτυχθεί αλλά και συνεχώς διεραινώνται νέα συστήματα πληροφοριών που
αξιοποια:ιν

με

τον

καλύτερο τρόπο nς νέες δυνατότητες

της

πλφοφορικής και των

τηλεπικοινωνιών . Οι βιβλιοθήκες δεν αποτελΟΟν πλέον εδώ και χρόνια το χώρο όπου
παρατάσςιονται σειρές με ράφια και βιβλία και όπου ασχολούνται κάποιοι μίζεροι και
σχολαστικοί βιβλιοθηκάριοι , όπως τους φαντάζονταν συχνά ορισμένοι έξω από το χώρο των

βιβλιοθηκών.

Τα

επαγγελματικά

ενδιαφέροντα

των

ίδιων

των

βιβλιοθηκαρίων

έχοuν

διευρυνθεί και εμπλουτιστεί ενώ επίσης και άλλοι επιστήμονες ασχολούνται στις βιβλιοθήκες
λόγω των ειδικών θεμάτων που καλύπτουν και της ανάγκης για βαθύτερη επεξεργασία και

αξιοποίηση των εξειδικευμένων πληροφοριών που διαπραγματεύονται.
Βέβαια , οι βιβλιοθήκες ήταν πάντα τόπος και/ή μέσο επικοινωνίας και συνάντrρης.

Επικοινωνία και συνάντηση με το προσωπικό της βιβλιοθήκης, με nς πληροφορίες που
διαθέτα η βιβλιοθήκη και με τους ίδιους τους παραγωγούς των πληροφοριών μέσα από τα
έντυπα ή τα άλλα μέσα στα οποία clναι αποθηκευμένες . Το κλασσικό κανάλι επικοινωνίας
περιλαμβάνεt παραγωγούς, nρομηθα.ιτές , βιβλιοθηκάριους και χρήστες των πληροφοριών. Η

επικοινωνία αuτή μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση, επίσημη ή ανεπίσημη . Η επικοινωνία του
χρήστη με την πληροφορία και τη γνώση, θεωρητικά , γίνεται μέσα από την επαφή του με τα
μέσα στα οποία είναι αποθηκευμένη ή με τους ίδιους τους παραγωγούς (π.χ. στα συνέδρια).
Παραδοσιακά, γίνεται μέσα από την επίσκεψη του ενδιαφερόμενου στο χώρο φύλαξης μ ίας
φυσικής συλλογής και τη συζήτηση με τους ανθρώπους που εργάζονται σ'αuτόν.
Εναλλακτικά, μπορεί να επιδιωχθεί η επικοινωνία μέ το ταχυδρομείο , το τηλέφωνο , το

τηλεομοιότuπο ή τ~ευταία και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Σιγά-σιγά παρατηρείται όn δεν είναι απαραίτητη η επίσκεψη στο φυσικό χώρο
προκειμένου να γίνει η παροχή πληροφόρrρης. Η εξυπηρέτηση όμως αuτή, αφορούσε αρχικά
μία συγκεκριμένη συλλογή και μόνο η χρήση της διαφοροποιΟΟνταν.

Με την ανάπτυξη των

ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και των δικτύων, οι βιβλιοθήκες απέκτησαν πρόσβαση και
έδωσαν τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν και άλλη πληροφόρηση πέρα από τη φυσικά
διαθέσιμη

σ'αuτές .

Αναπτύχθηκαν

τα

συστήματα

επιστημονικής

τεκμηρ{ωσης

και
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δημιουργήθηκαν μονάδες πλιpοφόρησης που παρείχαν απ'ευθείας πρόσβαση σε συστήματα
πληροφοριών χωρίς να διαθέτουν υποχρεωτικά και φυσικές συλλογές .
Στα παραπάνω, ήταν βtβαια καθοριστική η συμβολή των τηλεπικοινωνιακών
συστημάτων. Ζητήματα που προέκυψαν και αναζήτησαν λύση ήταν η δυνατότητα
επικοινωνίας τόσο σε τεχνολογικό όσο και σε βιβλιοθηκονομικό επίπεδο . Εγιναν και διαρκώς
γίνονται έρευνες για την εφαρμογή προτύπων που θα επιτρέπουν τη συμβατή λειτουργία

διαφορετικών τεχνικών και διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων .
Η σημασία της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στις βιβλιοθήκες έγινε από πολύ
νωρίς

αντιληπτή

σε

μεγάλες

βιβλιοθήκες

Κογκρέσσου, το Κέντρο Βιβλιοθηκών του

του

εξωτερικού,

Ohio (OCLC)

όπως

η

Βιβλιοθήκη

του

και η Βρετανική Βιβλιοθήκη, που

πρωτοστάτησαν στη δημιουργία κοινού προτύπου ανταλλαγής δεδομένων

(MARC format) ,

στη δημιουργία δικτύων βιβλιοθηκών και στην παροχή υπηρεσιών σε βιβλιοθήκες όλου του
κόσμου (δανεισμό, αντίγραφα όρθρων, έτοιμα δελτία καταλόγων κλπ) .

Η Εικονική Βιβλιοθήκη
Ο ρυθμός της ζωής στις ανεπτυγμένες χώρες και η τεχνολογική πρόοδος
δημιούργησαν την έννοια ή/και την αναγκαιότητα ενός νέου τύπου βιβλιοθήκης που κύρια

χαρακτηριστικά της θα είναι η μη εξάρτηση από τη φυσική συλλογή και την απόσταση και
που θα βασίζεται στην εφαρμογή εξελιγμένων δικτυακών συνδέσεων και πληροφορι(α)κών
συστημάτων .
Η

έννοια της εικονικής βιβλιοθήκης εμπεριέχει τις ιδιότητες της πaραδοcnακής

βιβλιοθήκης και τις εμπλουτίζει , χωρ(ς να στrρ(ζεται σε ένα και μοναδικό φυσικό χώρο.
Χρησιμοποιεί και αξιοποιεί πλφοφοριακό υλικό και υπηρεσίες ανάλογα με μία κλασσική

βιβλιοθήκη για λογαριασμό χρηστών που μπορd να βρ(σκονται σε οποιαδήποτε γεωγραφική
θέση, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες δικτύων και τα σχετικά πρότvπα. λλλά, ακόμη

περισσότερο, αυτό που ξεχωρίζει τη νέα "βιβλιοθήκη". είναι η δυνατότητα παροχής πολλών
και διαφορετικών υπηρεσιών μέσα από τη συνεργασία και το συνδυασμό επί μέρους - συχνά
διαφορετικών όσον αφορά το αντικείμενο απασχόλησης, την τεχνολογία και τη γεωγραφική
θέση- πληροφοριακών συστημάτων.
Οπως αναφέρθηκε παραπάνω , στη νέα μορφή επικοινωνίας με την πληροφόρηση
οδήγησαν ο τρόπος ζωής και η τεχνολογική πρόοδος . Το πρώτο συνδέεται με τους ρυθμούς

στην καθημερινή μας ζωή, τη δυσκολία κυκλοφορ(ας στις μεγάλες πόλεις και κατ'επέκταση
το άγχος και την ταλαιπωρία μετακινήσεων αλλά και τη δυσκολία πρόσβασης και απόκτησης

/

πληροφορίας έξω από τα μητροπολιτικά κέντρα. Εδώ όμως,
πρέπει επίσης να
υπογραμμιστεί η σχέση του χρήστη με την πληροφορ(α . Ολο και περισσότερο γίνεται
συνείδηση η αναγκαιότητα της πληροφόρησης , όλο και λιγότερο κρ(νονται ή/και είναι
επαρκείς οι γνώσεις μας γύρω από τα θέματα που μας ενδιαφέρουν. Και αιιτό , οφείλεται
στην αλματώδη ανάπτvξη των επιστημών και της τεχνολογίας τις τελευταίες δεκαετίες,
στην πληθώρα των πληροφοριών που μας κατακλUζουν και στην εξειδικευμένη εκπαίδευση
που παρέχεται η οποία συχνά - και λόγω των προηγούμενων δύο αιτιών - φαίνεται ότι δεν

παρέχει ικανά επαγγελματικά εφόδια στο γνωστικό επίπεδο .
Συχνά γίνεται λόγος για την ·κοινων!α χωρίς χαρτί" (paperless society), την κοινωνία
δηλαδή όπου οι έντυπες εκδόσεις θα χρησιμοποιούνται στο ελάχιστο έως καθόλου. Παρ'όλο
που ήδη οι ψηφιακές εκδόσεις αιιξάνονται με γρήγορους ρυθμούς - κύρια στην περιοχή των
θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών, γιοτ! βέβαια θα ήταν παράλογο να αποδεχτεί κανείς

ότι θα μπορούσε να διαβάζει ένα μυθιστόρημα στο κρεββάτι κουβαλώντας ένα φορητό
υπολογιστή- και οι οπτικοί δίσκοι βρίσκονται στις πρώτες θέσεις των επιλογών σε μιά
βιβλιοθήκη ενώ τα πολυμέσα κερδlζουν συνεχώς έδαφος, αυτό που περισσότερο ενδιαφέρει
τον τελικό χρήστη είναι όχι τόσο το μέσο αποθήκευσης της πρωτογενούς πληροφόρησης,

αλλά η ταχύτερη πρόσβαση και παpαλαβή της πληροφόρησης που τον ενδιαφέρει.
Ετσι κι αλλιώς, θα μπορούσε να πει κανείς, ότι η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη ήλθε να

καλύψει το πρόβλημα των ρυθμών ζωής και των προβλημάτων που απορρέουν, έστω και ως
αποτέλεσμα. Ομως, σ'αιιτήν οδήγησαν - κύρια ίσως - οι τεχνολογικές
ανταγωνισμός και τα περιορισμένα οικονομικά μέσα στις επί μέρους μονάδες.

εξελ(ξεις,

ο

Η τεχνολογική πρόοδος συνεχώς αναζητά νέες περιοχές εφαρμογής και ο χώρος της
πληροφόρησης είναι ο κατ'εξοχήν χώρος που δεν θα μπορούσε να μείνει έξω από τις

εξελ(ξεις . Ο ανταγωνισμός και στον τομέα αυτό δημιούργησε την ανάγκη' για καλύτερες και
περισσότερες υπηρεσίες, ενώ τα μέτρα λιτότητας που επιβάλλονται από την οικονομική
κρίση δεν θα μπορούσαν να αφήσουν έξω τις βιβλιοθήκες . Αντίθετα, συχνά στους
οργανισμούς που διαθέτουν και βιβλιοθήκη, είναι

εκεί που πρώτα συνήθως εφαρμόζονται οι
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περικοπές στον προϋπολογισμό. Οι τιμές των εκδόσεων και κύρια οι συνδρομ ές των
επιστημονικών περιοδικών είναι πολύ ψηλές, ώστε να είναι δύσκολο έως αδύνατο στις

βιβλιοθήκες να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των χρηστών τοuς διατηρώντας πλούσια
συλλογή οι ίδιες . Από χρόνια, λατουργούν διεθνε{ς υπrρεσ(ες αποστολής φωτοαντιγράφων

(Βρετανική Βιβλιοθήκη, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Γαλλίας CNRS, Πανεπιστημιακή
Βιβλιοθήκη Αννόβερο Γερμανίας κλπ) αλλά και πάλι δεν καλύπτονται όλες οι πληροφοριακές
ανάγκες των χρηστών.

Ζητήματα που σχετ(ζονται με την εικονική βιβλιοθήκη
Μετά τα παραπάνω, η ακονική βιβλιοθήκη μπορε{ να οριστε{ ως το ηλεκτρονικό

πληροφοριακό σύστημα
επικοινωνίες

και

τις

που

αξιοποιεί

επιστήμες

Τ\ς νεώτατες

βιβλιοθηκονομίας

εξειδικευμένες και εξατομικευμένες
γεωγραφικής θέσης.

υπηρεσ(ες

εξcλ{ξας

και

στην

πληροφορική,

πληροφόρησης

στους

για

ενδιαφcρόμενους,

να

Τ\ς

παρέχει

ανεξάρτητα

Ενα τέτοιο σύστημα λειτουργεί στα πλαίσια ενός δικτύου δεδομένων (π.χ . εθνικό ή
διεθνές , δημόσιο ή ιδιωτικό, lntemet κλπ) , βασίζεται στη συνεργασία και το συντονισμό
ανάμεσα σε υπάρχαJΟες βιβλιοθήκες και άλλες πληροφοριακές μονάδες, παρέχει
δυνατότητα πρόσβασης έναVΤ\ συνδρομής ή ελεύθερα, αξιοπαεi διάφορες και διαφορεΤ\κές
κατηγορίες

δεδομένων

σε

οποιαδήποτε

μορφή,

χρησψοποιεί

εξελιγμένους

τρόπους

αναζήτησης πληροφοριών (υπερκείμενα, υπερμέσα, tξυπνα συστήματα ανάκτησης κλπ) και
προσφέρει ποικιλία υπηρεσιών ώστε να μην είναι απαραίτητη η απ'ευθείας επαφή του
χρήστη με το φυσικό χώρο μιάς βιβλιοθήκης.
Ετσι πλέον , οποιοσδήποτε από το cm!T\ ή το γραφείο, με κατάλληλο εξοπλισμό και
λογισμικό - που συνήθως οι απαιτήσας δεν είναι απαγορευτικές - έχοντας πρόσβαση σε ένα
τέτοιο πληροφοριακό σύστημα (εικονική βιβλιοθήκη), θα μπορεί να "βλέπει' διαφανώς μία
σειρά

διαφορετικών

υπαρκτών

διαφορετικών πληροφοριών

-

βιβλιοθιy<ών

και

κέντρων

πληροφόρησης

-

ή

απλά

και να απολαμβάνα των υrτηρεσιών τοuς. Θα μπορεί δηλαδή να

αναζητά πληροφορίες με διάφορους τρόποuς, να παραγγέλλα πρωτογενή πληροφόρηση
(δανεισμό βιβλίων, φωτοτun(ες άρθρων) ή και να τη διαβάζα απ'ευθάας ηλεκτρονικά, να

στέλνει μηνύματα και παρατηρήσας, να προτείνα θέματα.
Σε ένα τέτοιο σύστημα, οι φυσικές βιβλιοθήκες θα. επικοινωνούν και θα
συνεργάζονται μεταξύ τοuς. Επί πλέον όμως, η -επανάσταση' στη νέα μορφή βιβλιοθήκης θα
είναι η αλλαγή στο κλασσικό κανάλι επικοινωνίας όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Τώρα, το
λόγο θα έχουν και οι προμηθευτές πληροφοριών (εκδότες, παραγωγο! βάσεων δεδομένων
κλπ) αλλά και οι Ιδιοι οι παραγωγο! της πρωτογενούς πληροφόρησης (επιστήμονες ,
ερευνητές , συγγραφείς), οι οπο!οι θα μπορούν να διαθέτουν το 'nροίόν' τους στο δίκτυο

χωρlς και να είναι πάντοτε απαραίτητη η μεσολάβηση μιάς φυσικής βιβλιοθήκης.
Τα ζητήματα που τίθενται με το νέο σύστημα είναι ποικCλα, οι επιπτώσεις εlναι

κατ'αρχήν
θετικές,
χωρlς
να
αποκλείονται
προσπαθήσουμε να δεlξοuμε παρακάτω .

προβλήματα

και

εμπόδια,

όπως

θα

Κατ' αρχήν, και εδώ η εφαρμογή νέων τεχνολογιών επέφερε σημαντικές μεταβολές

στην

απασχόληση.

Οι

μεταβολές

αυτές

μπορεί

να

αφορούν

κατ'αρχήν

μείωση

του

προσωπικού στ~ς επί μέροuς πληροφοριακές μονάδες η οπο!α nραιώπτει τόσο από τη

δυνατότητα παροχής υπηρεσιών από μεγάλες διεθνείς οργανωμένες βιβλιοθήκες και κέντρα
πληροφόρησης (Bιitish Ubrary, Ubrary of Congress) όσο και από τη συνεργασία και το

συντονισμό ώστε να αποφεύγονται επαναλtwεις και επικαλύψεις εργασιών .

Οι αλλαγές όμως κύρια αφορούν τη δομή και το αντικείμενο της εργασίας, τη
σύνθεση του προσωπικού
εκπαίδευση. Παραδοσιακά,

που ασχολείται στους σχετικούς χώροuς καθώς και την
στη βιβλιοθt,<η ασχολούνταν οι βιβλιοθιy<άριοι με όλα τα

ανΤ\κείμενα, όπως συλλογή και σuντφηση του υλικού (προσκτήσεις κλπ),

επεξεργασία

(καταλογογράφηση , ταξινόμηση), εξυπηρέτηση χρηστών και δανεισμός. Στη συνέχεια , με την
ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφόρησης και των βάσεων δεδομένων σε
ειδικά επιστημονικά αντικείμενα, χρειάστηκε να απασχοληθούν και ειδικοί επιστήμονες, οι
οποίοι επιτελούσαν το έργο της εξειδικευμένης επιστημονικής τεκμτpίωσης και ονομάζονταν
ενδιάμεσοι (intermeάaήes), ως λατουργούντες ανάμεσα στην πληροφορία και τους χρήστες
(ρόλος βέβαια που θεωρητικά ανήκει πάντα και στοuς βιβλιοθιy<άριοuς) . Εδώ, φάνηκε όμως

κ αι η αδυναμία των βιβλιοθιy<αρ(ων με την κλασσική εκπα.ίδωση να έχουν την αποκλειστική
ευθύνη της επιστημονικής πλφοφόρησης . ΔΕΙ/ είναι τυχαίο όΤ\ αναπτύχθηκε ο κλάδος
'Επιστήμη της Πληροφόρησης' ('lnformation Science') ο οπάος έδινε περισσότερη έμφαση σε
θεωρητικά ζητήματα της πληροφόρησης και στην εφαρμογή της πληροφορικής και βέβαια
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ακολούθησε σειρά συζητήσεων και αντιγνωμιών

-

κύρια στην Αγγλία

-

lo ΣΥΝΕΔΡΙΟ Τ.Ε.Ε.
για τις ομοιότητ ες ή τις

διαφορές με τη Βιβλιοθηκονομία.
Η εκπαlδευση

των βιβλιοθηκαρ(ων, ούτως ή άλλως πλέον ,

λαμβάνει

υπόψη τις

τεχνολογικές εξελίξεις και στα εκπαιδευτικό προγράμματα οπωσδήποτε περιλαμβάνονται
μαθήματα που αφοραJν τόσο γενικές γνώσεις όσο και εφαρμογές πλτροφορικής και δικτύων.
Εξ άλλου , σε πολλές πανεπιστημιακές σχολές βιβλιοθηκονομίας υπάρχουν κατευθύνσεις

ειδικοτήτων

(π .χ.

στην

ιατρική) .

Πέρα

από

την

κανονική

εκπ"αιδευτική

διαδικασία,

η

συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ενημέρωση αποτελούν αναγκαlα μέτρα για την πληροφόρηση
γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις και την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων.

Πρέπει να τονιστεί πάντως, ότι και η γενική εκπαίδευση θα έπρεπε να λαμβάνει
υπόψη της ότι κάθε εκπαιδωόμενος (και αυριανός πολίτης) είναι ένας δυνητικός χρήστης
μίας βιβλιοθήκης (φυσικής ή εικονικής) . Επίσης, η εκπαίδευση των χρηστών είναι ούτως ή

άλλως μ!α διαδιακσ!α που λαμβάνεται υπόψη σε ένα οποιοδήποτε πλτροφοριακό σύστημα,
πόσο μάλλον στο σύνθετο σύστημα της εικονικής βιβλιοθήκης που περιγράφουμε .
Οπως φάνηκε, η ανάγκη της εξειδικευμένης πλφοφόρησης οδήγησε στην ανάγκη για

αλλαγή της σύνθεσης του nροσωnικού των βιβλιοθηκών καιlή αλλαγή της εκπαίδευσης των
Ιδιων των βιβλιοθηκαρίων ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των
καιρών .
Εξ άλλου , η πληθώρα εκδόσεων, η μεγάλη εξειδίκευση στους επιστημονικούς τομείς

(π.χ . βιολογία, χημεία, βιοχημεία, βιοτεχνολογία, χημική μηχανική) αλλά και η διεπιστημονική
προσέγγιση των θεμάτων (π.χ. το nεριβάλλον αντψετωπίζεται σε επιστημονικές περιοχές
όπως βιολογία, μετεωρολογία, κοινωνιολογία, βιοτεχνολογία, χημεία, χημική μηχανική,

κατασκευές, αρχιτεκτονική κλπ) απαιτούν από το nροσωnικό αυξημένες ικανότητες και
αντίλrwη άν όχι και ειδικές επιστημονικές γνώσεις, προκειμένου να καλύψουν τις γενικές και
προφανείς αλλά και τις εξατομικευμένες ανάγκες των χρηστών.

Από την άλλη, η ίδια η εργασ!α μέσα στις βιβλιοθήκες

άλλαξε. Αρχικά,

κάθε

βιβλιοθήκη εlχε υποχρέωση να διερευνήσει την κοινότητα των χρηστών που εξυττηρετεί ή

δύναται να εξυrτηρετήσει, να αναλύσει τις ανάγκες τους, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει τις
λειτουργίες και υπηρεσίες που απαιταJνται και να εμπλουτίσει τη συλλογή με όσο γίνεται
περισσότερο υλικό και όλα αυτά ανεξάρτητα από άλλες λιγότερο ή περισσότερο σχετικές
πληροφοριακές μονάδες. Οι βιβλιοθηκάριοι έnρεnε να κάνουν άλες τις σχετικές
βιβλιοθηκονομικές

εργασίες .

Η

ανάγκη

όμως

αλλά

και

η

διάθεση

επικοινωνίας

και

συνεργασίας με άλλους, η έλλειψη επαρκών πόρων και η εμφάνιση υπηρεσιών με συγκριτικό
πλεονέκτημα (π.χ. έτοιμη καταλογογράφηση) οδήγησε σε μεταβολές μέσα στην ίδια τη
βιβλιοθήκη ως μονάδα. Η προμήθεια έτοιμης καταλογογράφησης και ταξινόμησης τα.ι υλικού

σε έντυπη (δελτία καταλόγων) , μαγνητική (δίκοι, ταινίες) ή ψηφιακή (οπτικοί δίσκοι) μορφή
μείωσε την άπασχόληση τα.ι αντίστοιχα.ι nροσωnικού στις επl

μέρους βιβλιοθήκες και

μετέβαλε το ρόλο τους από κύριους υπεύθυνους π .χ. για τη θεματική επεξεργασία και
παροοσlαση τα.ι υλικού τους σε όργανα εφαρμογής μιάς πολιτικής πα.ι καθοδηγείται από

ξένα προς αυτούς κέντρα και που ίσως δεν τους βρ(σκει πάντοτε σύμφωνους.
Ετσι, οι βιβλιοθηκάριοι στο τμήμα καταλογογράφησης γίνονται διαχειριστtς π.χ. των
οπτικών δ!σκων που προμηθεύονται από τη Βιβλιοθήκη τα.ι Κογκρέσσου . Αρα, τουλάχιστον,
θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν τις δυνατότητες που υπάρχουν, να χρησιμοποιούν

την τεχνολογία αυτή και να ανακτούν τις πλτpοφορίες που τους ενδιαφέρουν. Οπωσδήποτε ,
οι αριθμητικές ανάγκες σε nροσωπικό στο συγκεκριμένο τμήμα κάτω από το πρίσμα που

αναφέρθηκε, μειώνονται, δημια.ιργdται όμως η ανάγκη για απασχόληση nροσωπικού μc
αυξημένα προσόντα στη χρήση και στην κατανόηση νέων τεχνολογu<ών μέσων και μεθόδων .
Στο νέο σύστημα επιδιώκεται ο συντονισμός των nροσκτήσεων σε βιβλία ή άλλο
υλικό υψηλού κόστα.ις και των συνδρομών των περιοδικών και η διατήρηση μοναδικών
συλλογών στις cπι μέρους μονάδες πα.ι το συνιστούν . Ετσι , αποφεύγονται οι επικαλύψεις
και εξοικονομούνται πόροι • οικονομικοί και ανθρώπινοι • ενώ ταυτόχρονα εμπλουτίζονται οι
cπ( μέρους μονάδες μc υλικό που δεν ήταν διαθέσιμο προηγούμενα σc κα μμία από τις
βιβλιοθήκες του εν λόγω συστήματος.
Ομως, ποιός είναι ο ρόλος και η στρατηγικής μιάς εικονικής βιβλιοθήκης ; Εlνα ι η

διαχείριση των πληροφοριών που υπάρχουν και σuνcχώς αυξάνουν μc ραγδαία.ις ρυθμούς και
η εξυπηρέτηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο του τελικού • πραγματικού ή δυνητικού χρήστη.

Το

επίκεντρο

δεν

είναι

οι

τρόποι

επεξεργασlας

των

πληροφοριών

-

καταλογογράφηση, ταξινόμηση, τεκμιp(ωση κλπ για τα οποία ούτως ή άλλως υπάρχει
πλούσια εμπειρία - αλλά οι τρόποι που θα συμβάλλουν ώστε να φτάσει η σωστή πληροφορία

στο σωστό χρήστη και στο σωστό χρόνο φυσικά. Το πρόβλημα, λοιπόν, dναι ο εντοπισμός
από τους Ιδιους τους χρήστες των κατάλληλων πλτροφοριών (ακρ(βεια έναντι ανάκλησης,

lo ΠΝΕΔΡΙΟ Τ.Ε.Ε.
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όπως εξετάζεται στη θεωρητική μελέτη των συστημάτων ανάκτησης πληροφοριών) . Η
έμφαση είναι στη δημιουργία εύκολων , έξυπνων και φιλικών συστημάτων αναζήτησης, ώστε

ο

τελικός

χρήστης

να

μην

χρειάζεται

τη

βοήθεια ενδιάμεσων

και

να

έχει

γρήγορα

αποτελέσματα. Το τελειιταίο είναι απαίτηση τόσο γιατί οι ενδιαφερόμενοι συνήθως είναι
συνδραμητές στο αντίστοιχο σύστημα και εmβαpύνονται με χρονοχρέωση αλλά και, ως
πολυάσχολοι επαγγελματlες ή ερωνητές, αδυνατούν να αφu:ρώνουν πολύ χpσ.ιο. Ετσι, στις

προσπάθειες ανάπτυξης των πλφοφοριακών αυτών συστημάτων , λαμβάνεται σοβαρά υπόψη
η αναγκαιότητα εύκολου και γρήγορου εντοπισμού πηγών και εφαρμόζονται έξυπνα
συστήματα, εργαλεία καθοδήγησης και γραφικά περιβάλλοντα (naνigation, Graphical User

lnterface).
Πέρα από ης κλασσικές λειτουργίες ανάζήτησης και ανάκτησης πληροφοριών,
αναπτύσσονται νέες υττηρεσίες , που εξυπφετούν τους χρήστες από το σπ!τι ή το γραφείο
και ελ αχιστοποιούν ή και μηδενίζουν την ανάγκη για μετακίνηση, κάη που ειινοεί ιδιαlτερα

τόσο τους πολυάσχολους επαγγελματίες (για υττηρεσίες στην (δια πάλη) αλλά και όλους
(αφού το βασικό χαρακπpιστικό και πλεονέκτημα της εικονικής βιβλιοθήκης εlναι η
•κατάργηση" της απόστασης και των συνόρων . Οι χρήστες δεν ενδιαφέρονται μόνο για την
πληροφορlα με τη μορφή της δωτερογενούς επεξεργασίας (βιβλιογραφία , περ{λrwη κλπ)

αλλά κύρια για την πρωτογενή της μορφή (το (διο το άρθρο, το βιβλlο, τη μελέτη ή το
συνέδριο) .

Το σύστημα

που

περιγράφουμε θα

πρέπει να

παρέχει

και

τη δυνατότητα

απόκτησης του υλικού αυτού . Ηδη, από χpσ.ιια λειτουργούν συσηΊματα διάθεσης έντυπου
υλικού (document deliνery systems)
κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων cνώ έχουν
αναπτυχθεί και διάφορα σχετικά προγράμματα από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, όπως είναι

τα

Docdel, Aclonis

ηλεκτρονική

ή

και

Fastdoc. Σήμερα,

ψηφιακή

μορφή,

έχουν ήδη αποθηκειιθεί μεγάλος αριθμός εκδόσεων σε

τα

ηλεκτρονικά

επιστημονικά

περιοδικά

είναι

μια

πραγματικότητα, ενώ διερειινάται επίσης η δuνατότητα της ηλεκτρονικής σάρωσης και
αποστολής στους χρήστες του υλικού που τους ενδιαφέρει . Βέβαια, τα συστήματα αυτά

προϋποθέτουν υπολογιστική υποδομή που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον υψηλές ταχύτητες
σάρωσης και αποστολής και μεγάλη δυναμικότητα αποθήκει.ισης.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η διο{κηση μίας

εικονικής βιβλιοθήκης έχει

διαφορετικό ρόλο και διαφορετικές απαιτήσεις από την κλασσική φυσική βιβλιοθήκη . Τα
ζητήματα που έχει να ασχοληθεί αφορούν τους ανθρώπινους πόρους, την οργανωτική δομή,

το σχεδιασμό και αποτίμηση των uττηρεσιών και τέλος τα οικονομικά θέματα.
Η οργανωτική δομή κατ'αρχήν, είναι διαφορετική. Περιλαμβάνει και συντονlζει μlα

σειρά διαφορετικών πληροφοριακών uττηρεσιών οι οπώ:ς βασίζονται σε ξεχωριστές φυσικές
βιβλιοθήκες αλλά και σε άλλες μονάδες όπως εκδοτικούς οίκους, παραγωγούς βάσεων
δεδομένων, προμηθειιτές, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες/δίκτυα, άτομα (συγγραφείς, χρήστες
κλπ) και όλα αυτά πάνω σε διαφορετικές τεχνολογικές πλατφόρμες, σε διαφορετικές
κατηγορ(ες δεδομένων και λειτουργιών και σε διαφορετικές γεωγραφικές θέσεις.

Η ιδιαιτερότητα στη διοίκηση της εικονικής βιβλιοθήκης είναι ότι οι παραπάνω
υπηρεσίες και τα δεδομένα που διαχcιp(ζεται δεν αποτελούν απαραίτητα ιδιοκτησία της . Μlα
εικονική βιβλιοθήκη που παράγεται από έναν οργανισμό , μπορεί να αποτελείται από ένα
σύνολο επί μέρους βιβλιοθηκών που έχουν ή δεν έχουν άμεση διοικητική σχέση με τον

οργανισμό αυτό αλλά και να παρέχει υπηρεσίες που σχcτiζονται μc άλλους εξωτερικούς
φορcίς όπως τους προηγούμενους, οι οποίοι συμφωνούν να παρέχουν την απαραlτητη
δικτυακή σύνδεση.

Στην πρώτη περ(πτωση, η διοικητική εργασία περιλαμβάνει την οργάνωση και το
συντονισμό των λειτουργιών σε όλο το σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη τον ανθρώπινο
παράγοντα και τις απαραίτητες μεταβολές στην εργασία που ήδη αναφέρθηκαν , τις

ιδιαιτερότητες που τυχόν υπάρχουν σε επί μέρους μονάδες και τις ειδικές απαιτήσεις που
πρέπει να καλύπτει το σύστημα και που υπαγορεύονται από ης εκφρασμένες ή με κάποιο
τρόπο cντοπισμένcς ανάγκες των χρηστών , πς μεγάλες γεωγραφικές αποστάσεις και τις
επιστημονικές/τεχνολογικές εξελlξεις .

Επl πλέον, αυτό που επιδιώκεται, ιδιαίτερο σε σχέση με τη συνεργασία μc τους
εξωτερικούς φορείς, εlναι η συμφωνlα για διαρκή επικοινωνία κάτω από συγκεκριμένους

όρους και η συμβατότητα διαφορετικών συστημάτων.
Εδώ, προκύπτει η ανάγκη για εφαρμογή προτύπων που θα επιτρέπουν τη συνεργασ ία

αυτή. Με τη μεγάλη εξάπλωση διαφορετικών συστημάτων και υπηρεσιών πληροφορικής και
δικτύων, τα πρότυ πα αποτελούν υποχρεωτικά εργαλεία προκειμένου να επιτειιχθε( η
επικοινων( α σε κάθε επίπεδο. Αφορούν κατ'αρχήν τη συμβατότητα στο επίπεδο εξοπλισμού
και

προγραμμάτων

(διαφορετκά

uπολογισηκά

συστήματα ,

πρωτόκολλα επικοινωνίας, μέσα αποθήκειισης των δεδομένων,

δικτυακές

lntemet, ISDN

κλπ).

συνδέσεις ,
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Πέρα από τα ζητήματα πλrροφοριχής όμως, υπάρχουν και αντιμετωπίζονται τα

ζητήματα
συμβατότητας
στο βιβλιοθηκονομικό επίπεδο. Ετσι μέχρι τώρα, υπάρχει το
πρότυπο ιsο 2709 για την ανταλλαγή δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή και τα διάφορα
μορφότυπα
MARC (Machine--Readable Commυnication) για την τυποποίηση στην
καταλογογράφηση που παραπέρα επιτρέπει τη διευκόλυνση στην ανταλλαγή δεδομένων. Οι

εφαρμογές αυτές χρησιμοποιήθηκαν στην ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στις βιβλιοθήκες
και στους προμηθευτές τους, δεν παρείχαν όμως τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μέσα
από ένα δίκτυο . Το ρόλο αυτό έρχονται να παίξουν τα πρότυπα ANSI Ζ39.50 και Ζ39 . 59 που

αφορούν την αναζήτηση και ανάκτηση πλrpοφοριών
διαδανε.ισμό

(ILL • lnterUbrary Loan).

(SR - Search and

Retrieνal ) και το

Είναι φανερό, όη ένα σύστημα βιβλιοθήκης έχει

συγκριτυ<ό πλεονέκτημα έναντι άλλων, εάν υποστηρ(ζει τα παραπάνω πρότυπα, εφ ' όσον
αμέσως παρέχει στοος χρήστες του τη δυνατότητα πρόσβασης σε άλλα συστήματα
βιβλιοθήκης (που επίσης υποστηρίζουν τα αντίστοιχα πρότυπα) ανεξάρτητα από το
πρόγραμμα εφαρμογής στην κάθε πλευρά.

Οπως ήδη έχει αναφερθεί, με την εικονική βιβλιοθήκη που περιγράφεται, αλλάζουν
και οι σχέσεις ανάμεσα σης εμπλεκόμενες ομάδες . Ενώ, στην κλασσική βιβλιοθήκη, τους
πρώτους ρόλους έχουν οι βιβλιοθηκάριοι και οι χρήστες , τώρα μπορούν να μεσολαβήσουν

απ' ευθείας και οι εκδότες ή οι προμηθευτές ή και οι συγγραφείς . Τα ηλεκτρονικά περιοδικά
έχουν ήδη εμφανιστεί στο lntemet, πράγμα που σημα(νει όη οι εκδότες απειλούνται εφόσον
οι έντυπες εκδόσεις τους χάνουν αγοραστές. Ηδη μπορεί κανείς να βρε! και άλλα υλικό όπως
διάφορες εκθέσεις (reρoήs), που έχουν καταχωρηθεί απ'ευθείας από το συγγραφέα τους και
επομένως οι εκδότες δεν χρειάστηκε καν να μεσολαβήσουν , πράγμα που στο μέλλον θα
μπορεί να γίνεται συστηματυ<ά.
Επίσης, εξελίσσονται τα συστήματα ηλεκτρονικής διανταλλαγής δεδεομένων (EDI)
ανάμεσα σε βιβλιοθήκες/προμηθευτές, βιβλιοθήκες/εκδότες, χρήστες/εκδότες κλπ για την
άμεση επικοινωνία, αυτόματη ενημέρωση των σχεΤ\Κών αρχείων και ανταλλαγή διαφόρων
εγγράφων ή τιμολογίων.

Η

οικονομική

πλευρά

είναι

σημαντική

και

πολυσχιδής.

Οι

περιορισμοί

στους

προύπολογισμοι.ίς των βιβλιοθηκών οδηγούν σε μειώσεις προσωπικού ή συχνότερα σε άρνηση

πρόσλrwης εξειδικευμένου προσωπικού και σε περιορισμούς σης προσκτήσεις και τις
συνδρομές. Ο συντονισμός και η συνεργασία με τουλάχιστον ομοειδείς βιβλιοθήκες είναι η
μόνη λύση για αντιμετώπιση των οικονομικών δυσκολιών. Από την άλλη, η δημιουργία ενός
ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος όπως αυτό μιάς εικονικής βιβλιοθήκης απαιτεί
διάθεση

οικονομικών

πόρων

για

το

σχεδιασμό

και

την

ανάπτυξη ,

την

απασχόληση

ειδικευμένου προσωπικού, την προμήθεια εξοπλισμού και προγραμμάτων και τη συνδρομή σε
εξωτερικά δίκτυα και υπηρεσίεq . Τα παραπάνω έξοδα μεταφέρονται στοuς τελικούς χρήστες
με τη μορφή πάγιας εγγραφής και/ή συνδρομής σης υπηρεσίες που παρέχονται
εφαρμόζοντας διάφορες ημολογιακές πολιτυ<ές: ομοιόμορφη κατανομή, τιμολόγηση ανάλογα
με το χρόνο/με την κατηγορία χρηστών/με την κατηγορία υπηρεσιών/με την κατηγορία

πληροφοριών/με τον τρόπο διάθεσης των τελικών πλιpοφοριών κλπ .
Σε συνάφεια με τα παραπάνω είναι η ασφάλεια και η αξιοπιστία των συστημάτων,
ιδιαίτερα στην περίπτωση αυτή που χρησιμοποιούνται δίκτυα, διαφορετικές πηγές, μεγάλο
εύρος χρηστών και υπάρχει ο κίνδυνος ανεξέλεγκτης πρόσβασης και εισαγωγής ή άλλης
χρήσης των πληροφοριών. Η αξιοπιστία συνδέεται βέβαια επίσης με τον όγκο των
πληροφοριών που δύνανται να διακινηθούν και την αντίστοιχη ποιότητα που έχουν ή δεν

έχουν. Συχνά γίνεται λόγος

-

-

και παρατηρείται με μία περιήγηση στα συστήματα του

lntemet

για "άχρηστη" πληροφορία

Η διεθνής εμπειρ(α
Εχουν ήδη γίνει μελέτες για τα χαρακτηριστικό και τις επιπτώσεις από την ανάπτυξη της

εικονικής

βιβλιοθήκης.

επικεφαλής τον

Sir

Το

Bήan

1993, στην Αγγλία ανατέθιyςε σε ομάδα επιστημόνων με
Follett μ!α μελέτη για το μέλλον των βιβλιοθηκών στην ανώτατη

εκπαίδευση, την επίδραση των νέων τεχνολογιών και το ρόλο του συντονισμού και της κοινής
διαχείρισης των πόρων . Στη μελέτη αυτή, έχει αφιερωθεί ειδικό κεφάλαιο στην εικονική
βιβλιοθήκη.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες , η πρωτοβουλία ΝΕΙΙ (National Engineering lnformation
lnitiatiνe) αναφέρεται στην ανάπτυξη μίας εικονικής βιβλιοθήκης για μηχανικούς . Επίσης στη
Γαλλία υπάρχει σχετικό έργο με το όνομα Agades.
Ηδη, υπάρχει δυνατότητα να έχει κανείς πρόσβαση σε συστήματα ηλεκτρονικών

βιβλιοθηκών μέσα από το

lntemet, χρησιμοποιώντας τα διάφορα
(Gopher, World Wide Web, Veronica, Wais, Opac, Archie κλπ) .

εργαλε!α που παρέχονται
Στα συστήματα αυτά , η
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πρόσβαση γίνεται έναντι συνδρομής ή ελεύθερα. Ενα ιδιαLτερα ενδιαφέρον και προσιτό
σύστημα είναι το BUBL (BuUetin Board for Ubraήes), Το οποίο υττοστφ(ζεται από το βρετανικό

δίκτυο Janet και παρέχει υπηρεσίες όπως πρόσβαση σε βιβλιοθήκες της Αγγλίας και αλλού,
θεματική αναζήτηση, ανάγνωση του πλήρους κεψένου διαφόρων περιοδικών, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, εργαλέια βοήθειας κ.ά.

Εξ άλλου, έχουν αναφερθεί ήδη και προγράμματα

•

στο στάδιο της έρευνας

•

τα

οποία ασχολούνται με τη βιβλιο~η εικονικής πραγματικότητας . Η βιβλιοθήκη αυτή, πέρα
από τις λειτουργίες που ήδη αναφέρθηκαν, αξιοποιεί και την τεχνολογία της εικονικής

πραγματικότητας , δηλαδή τα προγράμματα και τα μέσα με τα οποία είναι δυνατή η
παρουσίαση στην οθόνη μίας ~ης όπως είναι και λειτουργεί στην πραγματικότητα.

Ετσι , στο σVστημα αυτό, παρουσιάζονται οι χώροι των αvriστοιχων βιβλιοθηκών, τα ράφια
με τα βιβλία και οι χρήστες έχων τη δυνατότητα, ανάμεσα στα 'αλλα ,

με τη βοήθεια

κατάλληλων εργαλclων, να εnιλέγαιν βιβλία από τα ράφια και να τα ξεφυλλίζουν .

Η συμβολή του ΤΕΕ στην ανάπτυξη της εικονικής βιβλιοθήκης
Το

Τεχνικό

Επιμεληφο

έχει

παίξει

πρωτοπόρο

ρόλο

στην

προώθηση

πληροφοριακών δρασπριοτήτων με τη βιβλιοθήκη και την τυποποίηση που λειτουργούν από

τις αρχές της δεκαετίας του

1930,

τη Μονάδα Τεκμrpίωσης και Πληροφόρησης με τις

ολοκληρωμένες υπηρεσίες επιστημονικής και τεχνικής τεκμrpίωσης και πληροφόρησης και

με τις βιβλιοθήκες των περιφερειακών τμημάτων. Σήμερα δε, η Τράπεζα Πληροφοριών ΤΕΕ
αποτελεί ένα σημαντικότατο έργο για τα ελληνικά δεδομένα και σοβαρή συμβολή στις
πληροφοριακές απαιτήσεις των ελλήνων μηχανικών και άλλων ενδιαφερομένων, ατόμων ή
φορέων .
Στα πλαίσια της Τράπεζας Πληροφοριών , θα λειτουργεί και το ολοκληρωμένο
σVστημα βιβλιοθήκης η λειτουργία του οποίου αναλύθηκε λεπτομερώς σε σχετική μελέτη που
ανατέθηκε από το ΤΕΕ σε ομάδα επιστημόνων και ολοκλφώθηκε στις αρχές του 1995. Στη

μελέτη αυτή

τέθηκαν

τα ζητήματα διαχείρισης του πληροφοριακού υλικού όλων

των

βιβλιοθηκών ΤΕΕ, διασποράς και αποκέντρωσης, ολοκλήρωσης, ασφάλειας και προτύπων .
Βασικά

χαρακττψιστικά του νέου

συστήματος

είναι η διασυνδεσιμότητα και

η

πλοήγηση. Με ΤΟ πρώτο, επιτuγχάνεται από τη μιά η συνεργασία και συντονισμένη
λειτουργία όλων των βιβλιοθηκών ΤΕΕ πανελλαδικά και από την άλλη η σύνδεση με άλλες
αντίστοιχες υπηρεσίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό . Το δεύτερο αφορά τη διάθεση

εύκολων και προσιτών τρόπων χρήσης του συστήματος με παραθυρικό περιβάλλον και
φιλικές διεπαφές .
Οι λειτουργίες της εικονικής βιβλιοθήκης ΤΕΕ θα άναι ανάλογες των επί μέρους

φυσικών βιβλιοθηκών αλλά και θα εμπλουτιστούν από τη διάθεση των τεχνολογικών μέσων
που παρέχονται σε όλο το έργο της Τράπεζας Πλrpοφοριών.
Στόχος θα είναι η ταχύτατη
και πλήρης - κατά το δυνατόν - εξυπφέτηση των συνδρομητών σε οποιοδήποτε σημε{ο της
χώρας. Η εξυπηρέτηση αυτή θα αφορά όχι μόνο την αναζήτηση πληροφοριών και εμφάνιση
σχετικής βιβλιογραφίας αλλά και παροχή πρόσθετων υπηρεσιών - έναντι κόστους ή οχι όπως αίτηση για δανεισμό ή ανανέωση, παραγγελία και αποστολή άρθρων, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο ,

αποστολή

παρατηρήσεων,

απόψεων

και

προτάσεων

για

νέες

αγορές ,

επιλεκτική διάδοση πληροφοριών . Ε πίσης, θα παρέχεται επικοινωνία με άλλες ελληνικές ή
ξένες βιβλιοθήκες ενώ στη συνέχεια, ΤΟ σVστημα θα μπορεί να εμπλουτιστεί ακόμη
περισσότερο με. απ'ευθείας σVνδεση με εκδότες και προμηθευτές, με επικοινωνία ανάμ εσα
στους χρήστες μέσα από ειδικές ομάδες συζήτησης (discussion 6sts), με ηλεκτρονική σάρωση

και αποστολή των άρθρων που ζητούνται, με πρόσβαση σε δίκτυο οπτικών δίσκων , με
δημιουργία Web serνer για δυνατότητα αξιοποίησης μέσα
υπηρεσίες που θα προκύψουν.
Και

στο

σVστημα

αυτό,

ένα

σοβαρό

κεφάλαιο

από

το

lntemet

και

είναι

η

διαχείριση

άλλες

του,

η

παρακολούθηση των τελευταίων εξελ(ξcων διεθνώς και η εφαρμογή των σχετικών προτύπων ,

η κατάλληλη τοποθέτηση και διαχείριση των οικονομικών πόρων , ο συντονισμός των επ!
μέρους μονάδων , η εκπαίδευση και προσαρμογή του προσωπικού και η διαρκής ενημέρωση
των χρηστών.

Είναι πανάκεια η εικονική βιβλιοθήκη;
Θα ήταν δύσκολο να δώσει κανείς αρνητική απάντηση στην παραπάνω ερώτηση.
Το ζήτημα μάλλον ε!ναι τι προβλήματα παρουσιάζονται και πώς θα αντιμετωπιστοόν
καλύτερα.
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Οπωσδήποτε

υπόρχοuν

τεχνικά

εμπόδια

καιlή

δυσκολίες

τόσο

για

τους

δημιουργούς της εικονιιcι'ις βιβλι.οθι'\κης όσο και για τους χρι'\στες. Οι πρώτοι θα πρέπει
να διαθέσουν ικανές τεχνολογικές δυνάμεις προκειμένου να παραχθεί tνα σοβαρό έργο,
ενώ και οι χρήστες θα πρέπει να έχουν μ!α ελάχιστη υποδομή για να πετύχουν

ικανοποιητική πρόσβαση στο δlκτuο. ΟΙ οικονομικές απαιτήσεις - τουλάχιστον στην αρχή
εlναι μεγάλες ενώ και στους χρήστες πρέπει να γ(νεται σwε!δηση ότι η πλφοφορ(α ως
οικονομικό αγαθό έχει αξ(α η οποlα συχνά ε!ναι ανάλογη και της ποιότητας της. Εδώ

-

βέβαια γ(νεται λόγος κύρια για την εnιστημονικι'ι και τεχνικι'ι πλφοφορ(α, γιατ! η

επέκτ αση

και

σε

άλλες

κατηγορ(ες

πλφοφοριών

θα

οδηΥΙ'Ισει

σε

εσφαλμtνα

συμπεράσματα εάν δεν ληφθεί υπόψη και η κοινωνική διάσταση.

Τα προβλήματα προτύπων που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν άναι εύκολα στην
αντιμετώπιση πάντοτε ενώ και η ασφάλεια άναι κεφάλαιο ιδιαLτερα πολύπλοκο . Αλλα
ζητήματα που ακόμη διερευνώνται άναι η ιδιοκτησία
και η ελεύθερη ροή των
πληροφοριών, η προστασ!α της nνεuματικι'ις ιδιοκτησ(ας, η κοστολόγηση των
πληροφοριακών υπrρεσιών .

Οι κοινωνικές επιπτώσεις στην εργασ!α ()δη αναφέρθηκαν και αντιμετωπlζονται.
Υπάρχει βέβαια και ο προβληματισμός άν πράγματι η ει.κονική βιβλιοθήκη ε!ναι σε θέση
να αντικαταστήσει πλήρως την περιδιάβαση στη φυσική συλλογή χωρ(ς την παρέμβαση
τεχνολογικών εργαλεlων και την nροσωπικrι επαφή με τους ανθρώπους . Μήπως και εδώ,

οι πολυάσχολοι άνθρωποι του 2000 σwαντάμε την απομόνωση και αποξtνωση, εμάς και
ο υπολογιστι'ις μας και μέσα στον υπολογιστή μας τα βιβλ(α όλου του κόσμου δικά μας •..
ο ΙΞρο.σμος άχε πει πρ(ν από αιώνες:Ας πάμε στη βιβλιοθήκη, κάτι χρήσιμο θα βρούμε...
Εlμαστε σ!γουροι ότι και η πιο nραγματικι'ι εικονικι'ι πραγματικότητα θα μπορέσει να μας
χαρ(σει τη χαρά αυτή;
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