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Περιεχόμενα 

 α) ηλεκτρονικό βιβλίο ή «ηλεκτρονική δημοσίευση»  
 Μια ανάλυση του όρου με την παράθεση μιας σύντομης τυπολογίας 

έντυπων και ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων  

 β) Βιβλίο: Περιεχόμενο, Μέσο, Τρόπος. 
 μια ανάλυση των συστατικών μερών του καταχρηστικώς 

χρησιμοποιούμενου όρου «βιβλίο», σε όρους περιεχομένου, μέσου-
υλικού φορέα και συγκείμενων 

 γ) Το τέλος του βιβλίου ή το μέλλον του «βιβλίου» 
 μια παράθεση με θεωρούμενα ιστορικά ανάλογα του παρελθόντος, 

προβλέψεις και «φόβους» που δεν επαληθεύτηκαν 

 δ) Ιδιότητες της ψηφιακής πληροφορίας 
 μια αναφορά στις ιδιότητες της πληροφορίας και τον έλεγχο των 

δυνατοτήτων και του βαθμού αξιοποίησης τους από τις έντυπες και 
ψηφιακές δημοσιεύσεις. 

 ε) Προκλήσεις του μέλλοντος 
 μια αναφορά σε κρίσιμα σημεία για την συμμετοχή των βιβλιοθηκών στη 

διατήρηση του μέλλοντος. 
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Ανάγκη για τυπολογία; 

 Έντυπα – Ηλεκτρονικά 

 Παλαίτυπα και τρέχοντα 

 Είδη περιεχομένου,  
 τεχνικά κείμενα και φιλοσοφικά,  

 ποίηση, λεξικά, εφημερίδες, στατιστικές, 

μουσικές εγκυκλοπαίδειες 

 Είδος πρόσβασης  
  μέσω σύνδεσης στο διαδίκτυο 

 Με καταβίβαση σε φορητή συσκευή 

 Διασυνδεμένη φορητή συσκευή 
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 Το τέλος του Βιβλίου  

ή  

Οι αλλαγές στον τρόπο καταγραφής της 

γνώσης;  

Το μέλλον του Βιβλίου 

 Ποιο μέλλον 3, 10, 25, 100 ή 300 χρόνια; 

 Ποιο βιβλίο; 

 

Ξεκινώντας από το μέλλον 
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Fahrenheit 451 

Ray Bradbury 

Francois Truffaut 

Η διέξοδος: Άνθρωποι 

ζωντανά -βιβλία 

Το μέλλον του Βιβλίου; 
Fahrenheit 451,  Francois Truffaut, 1966-7, Kristi Hiner, Ray Bradbury , http://www.destgulch.com/movies/f451/  

http://www.hollywood.com/movies/detail/movie/237788 
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Βιβλιοθήκες ταξίδι στο χρόνο 

Πρώτες Βιβλιοθήκες 

• Μεσοποταμία- Αίγυπτος- Ιερατεία (κλειστές 

βιβλιοθήκες) 

• Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας 700.000 τόμοι 

• Βιβλιοθήκη Περγάμου 350.000 τόμοι 

• Βιβλιοθήκη Πανταίνου 

(«ΒΥΒΛΙΟΝΟΥΚΕΞΕΝΕΧΘΗΣΕΤΑΙ») («ΒΥΒΛΙΟΝ ΟΥΚ ΕΞΕΝΕΧΘΗΣΕΤΑΙ») 
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Βιβλιοθήκη Πανταίνου (Αθήνα, 98-102 μ.Χ )  

• Κανονισμός. Μη δανειστική (άρα άλλες δανειστικές) 
• Ωράριο λειτουργίας 

• Ανοιχτές βιβλιοθήκες 
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Προηγούμενες «νέες» Τεχνολογίες διαχείρισης 

πληροφοριών 

Μικρομορφική πληροφορία  
(τεχνολογικά διαμεσολαβημένη πληροφορία) 

 1906 Paul Otlet προτείνει πρότυπο 
μικροδελτίο 

 1925 Otlet, Goldschmidt 
μικροφωτογραφική βιβλιοθήκη 
100x100x18cm = 18.750 τ. 350 σ. 468 τρ. μ. 
ραφιών 

 1927, 1931 Emanuel Goldberg πρότυπος 
ταχυεπιλογέας μικροταινιών 
φωτοηλεκτρική αναζήτηση όρων ευρετηρίου 
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Emanuel Goldberg  
Ταχυεπιλογέας μικροταινιών 

Φωτοηλεκτρική αναζήτηση όρων ευρετηρίου (1931) 

Buckland, Michael. 1992. Emanuel Goldberg, Electronic Document Retrieval, and Vannevar Bush’s Memex. 
Journal of the American Society for Information Science 43, no. 4 284-94. 
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Φωτοηλεκτρική αναζήτηση όρων ευρετηρίου (1931) 
Buckland, Michael. 1992. Emanuel Goldberg, Electronic Document Retrieval, and Vannevar Bush’s Memex. 
Journal of the American Society for Information Science 43, no. 4 284-94. 

Emanuel Goldberg  
Ταχυεπιλογέας μικροταινιών 



35 

Προηγούμενες «νέες» Τεχνολογίες διαχείρισης 

πληροφοριών 

 1934 ο Paul Otlet συνδυάζει στοιχεία 
συγκρινόμενα με τη «σύγχρονη αντίληψη» 

διάχυσης της πληροφορίας:  
 εξ αποστάσεως πρόσβαση (tele-reading) (Otlet 1934 σελ.: 238), 

αποσύνθεση και επανασύνθεση εδαφίων από βιβλία και 
υπερσυνδέσεις με συσχετιζόμενα εδάφια, τεχνικές ανάκτησης 
πληροφοριών και στρατηγικές αναζήτησης, σύστημα διαχείρισης 
βάσεων δεδομένων, διασύνδεση βάσεων δεδομένων και αυτόματη 
ευρετηρίαση, δίκτυα επιστημονικής επικοινωνίας και τηλεδιάσκεψη, 
πολυμέσα και εικονική πραγματικότητα, προσθήκη σημειώσεων επί 
των εγγράφων,διαδραστική τηλεόραση, (“Traité de la documentation. Le 
livre sur le livre: Théorie et pratique” Otlet 1934 σελ.: 391). 

 1944 Fremont μικροδελτία βιβλίων – δελτία 
καταλόγου 

 1945 Vanevar Bush “memex” 
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Otlet 1934 Traité de la documentation. Le livre sur le 

livre: Théorie et pratique” 

 «Κινηματογράφος, φωνογράφος, ραδιόφωνο, τηλεόραση 
αυτά τα εργαλεία θεωρούμενα ως αντικαταστάτες του 
βιβλίου έχουν γίνει στην πραγματικότητα το νέο βιβλίο, 
το πιο ισχυρό μέσο για τη διάδοση της ανθρώπινης 
σκέψης.  

 Με το ραδιόφωνο όχι μόνο θα μπορεί οποιοσδήποτε να 
ακούσει αλλά και να μιλήσει.  

 Με την τηλεόραση όχι μόνο θα μπορεί κάποιος να βλέπει 
τι συμβαίνει οπουδήποτε, αλλά οποιοσδήποτε θα μπορεί 
να βλέπει ότι θέλει από τη δική του οπτική και 
ενδιαφέρον.  

 Από την πολυθρόνα του οποιοσδήποτε θα ακούει, θα 
βλέπει, θα συμμετέχει, θα μπορεί ακόμη να επευφημεί, 
να τραγουδάει σε μια χορωδία, να προσθέτει τη φωνή της 
συμμετοχής του σε εκείνες όλων των άλλων».  
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Προηγούμενες «νέες» Τεχνολογίες διαχείρισης πληροφοριών 

Μικρομορφική τεχνολογία 

 περιορισμένη διάδοση συσκευών ανάγνωσης 
μικροφωτοαντιγράφων σχεδόν αποκλειστικά στο χώρο 
των επιστημόνων και περιφερειακά σε επιχειρησιακούς 
τομείς (π.χ. Τράπεζες, για την αρχειοθέτηση ακάλυπτων 
επιταγών (Buckland 1992a σελ.: 285, 288), ανταλλακτικά). 

 Ο περιορισμός δεν επέτρεψε την υλοποίηση και την 
επικράτηση της ιδέας  

Ψηφιακή πληροφορία  

 ευρεία διάδοση συσκευών και υποδομών σε όλο το 
φάσμα των επιχειρήσεων και δεν περιορίστηκαν στον 
χώρο των επιστημόνων 
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Διαφορά ψηφιακής και μικροφωτογραφικής 

πληροφορίας 

 Βαθύτερη εξήγηση στην ανάλυση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων της πληροφορίας 

στην ψηφιακή της μορφή και των δυνατοτήτων 

των Τεχνολογιών Πληροφόρησης που τις 

διαχειρίζονται.  

 Η διαφορά στη φύση της ψηφιακής πληροφορίας 

προσδίδει διαφορετικές ιδιότητες και άρα 

διαφορετικές δυνατότητες επεξεργασίας του 

περιεχομένου έναντι του μικροφωτοαντιγράφου και 

τις δυνατότητες της συσκευής ανάγνωσης.  
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Τι θεωρούμε ότι είναι το Βιβλίο;  

Μερικές σκέψεις αντί ορισμού 

Το Περιεχόμενο του; Άυλο:  

 σκέψεις, στοχασμός, γνώσεις, φαντασία, πραγματικότητα, 
αλήθεια, ψέμα, ζωή, έρωτας, χαρά, πόνος … 

To Μέσο; Υλικό:  

 τυπωμένο χαρτί, εξώφυλλο, μυρωδιά, αίσθηση, 
ξεφύλλισμα … 

Ο Τρόπος του; διαδικασίες, μέσα, προϋποθέσεις  

 ανάγνωσης, συναναστροφής, απομόνωσης, συγγραφής, 
παραγωγής, έκδοσης, διάθεσης, απόκτησης, «αντιγραφής-
διασκευής», πέταγμα στο όνειρο, επιστροφή στην 
πραγματικότητα, επικοινωνία, μάθηση … 

Συνδυασμός όλων και άλλων 
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Τι θεωρούμε ότι κινδυνεύει από το Βιβλίο;  

 Το Περιεχόμενο;  

 To Μέσο;  

 Ο Τρόπος;  

 Συνδυασμός όλων και άλλων 
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Περιεχόμενο Βιβλίου ή έντυπου 

 Βιβλίο κυριολεκτικά (Μονογραφία) ή γενικευμένα 
το έντυπο 

 Περιοδικά (έντυπα - ηλεκτρονικά) 

 Εφημερίδες  

 Διδακτορικές διατριβές 

 Επιτομές (abstracts) 

 Χειρόγραφα (Πρωτότυπα ή Ψηφιοποιημένα) 

 Στατιστικές σειρές και δεδομένα 

 Τεχνικές εκθέσεις (γκρίζα βιβλιογραφία) 

 Διαφορετικό μέλλον για κάθε είδος έντυπου. 

 Γραμμική και αγραμμική ανάγνωση  
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Τεχνολογικές αλλαγές στο μέσο 
καταγραφής της γνώσης 

 Βιβλίο ή γραπτός λόγος γενικότερα; 

 Αν γραπτός λόγος: έντυπος ή χειρόγραφος; 

 

Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται (τουλάχιστον γραμμικά) αλλά 
διδάσκει … 

Ας θυμηθούμε:  

 Πότε γράψαμε τελευταία φορά (ή γράψαμε ποτέ;) 
«γράμμα» (επιστολή) σε φιλικό πρόσωπο,  

 Τι έλειψε; Πένα, κονδυλοφόρος και μυρωδιά του μελανιού, 
ή τα στυλό, 

 Η κατάργηση ήρθε από το τηλέφωνο, πριν την εμφάνιση 
των κινητών και του ηλεκταχυδρομείου 
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Χειρόγραφα και εμφάνιση τυπογραφίας 

 Επανάσταση ή έστω αλλαγή στη διάδοση, μαζικότητα, 

απελευθέρωση ιδεών ίσως και ανθρώπων. 

 Εμφάνιση περισσότερων (και ίσως ριζικά διαφορετικών) 

μέσων για τη διάδοση του περιεχομένου. 

 Τα μέσα βοηθούν (ή εμποδίζουν) τη διάδοση του μηνύματος. 

 Αλλαγή στο μέσο δεν αλλάζει το περιεχόμενο αλλά τον 

τρόπο, τα συγκείμενα και τις προϋποθέσεις.  

Τεχνολογικές αλλαγές στο μέσο 

Ιστορικά προηγούμενα. 
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Τρόπος, συγκείμενα και προϋποθέσεις.  

 Προϋποθέσεις: εξοπλισμός, λογισμικά, 

δίκτυα, πρωτόκολλα, πρότυπα, μορφότυπα 

 Συγκείμενα: Γνώσεις και τεχνογνωσία, 

διάθεση και ανάγκη για ανθρώπινη 

επικοινωνία. 

 Συμπληρωματικότητα μέσων 

Βιβλίο: 

μέσο – περιεχόμενο και αλλαγή του τρόπου 
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Βιβλίο - Τρόπος (ζωής). Κινδυνεύει; 

 Φιλομάθεια, καλλιέργεια, πολιτισμός 

 Κύκλος ανθρώπων 

 Συνήθεια και Ανάγκη 

 Χρησιμότητα, Ωφελιμότητα 

 Χαλάρωση και Ένταση 

 Τροφοδότηση νέων ιδεών και διασταύρωση ή 

διάψευση παλαιών 

 Μάλλον δεν κινδυνεύει αλλά διαφοροποιείται, 

εμπλουτίζεται, διευρύνεται, ενισχύεται 
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 Βιβλίο αγορά, απόκτηση, χρήση ή πρόσβαση 

 Από ράφια βιβλιοπωλείου,  

 μέσω παραγγελίας ή μέσω διαδικτύου (παραγγελία ή 
ανάγνωση) 

 Δανεισμός από ή σε φίλους (βιβλία υπάρχουν, φίλοι 
υπάρχουν;) 

 Αποστήθιση (Farhenheit 451, Ομηρικά έπη, Ερωτόκριτος).  

 Αντιγραφή χειρόγραφη, ξηρογραφική, ψηφιακή (new). 

 Κλοπή (not new at all) 

 Δανεισμός από βιβλιοθήκη (Ν. 2121/93) προστασία 
Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ή ιδιοχρησίας). 
(σχετικά new) 

 Διαδανεισμός 

Βιβλίο: τρόποι απόκτησης του μέσου ή 

πρόσληψης του περιεχομένου 



Απαγορεύεται ο δανεισμός βιβλίων από τις 
Βιβλιοθήκες. 

Ν. 2121/93, Περί προστασίας Δικαιωμάτων Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας (ή … ιδιοχρησίας;) 

Οι παραβάτες θα διώκονται. 
 

«Fahrenheit 451, ζεις, εσύ μας οδηγείς» 

Προτεινόμενη ποινή: 

(για βιβλιοθηκονόμους και δανειζόμενους) 
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Απαγορεύεται ο δανεισμός βιβλίων από τις 
Βιβλιοθήκες 

  
Ν. 2121/93, Περί προστασία Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

Το ιστορικό ισοδύναμο: 

«…καθ’ όλη την διάρκεια της παρελάσεως 

απαγορεύεται αυστηρώς η διεξαγωγή σεισμών 

εις την κεντρικήν λεωφόρον» 

Από εγκύκλιο-διαταγή ενωματάρχου Δημητσάνης (?) 18XX (?) 
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Τεχνολογίες πληροφόρησης και βιβλιοθήκες. 

Πρώτες παρατηρήσεις 

1. Η βιβλιοθήκη ως ανοιχτό σύστημα επηρεάζεται από αρκετά 
υποσυστήματα του περιβάλλοντος. 

2. Χρησιμοποιεί τα εκάστοτε διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα.  

3. Οι τεχνολογίες πληροφόρησης αποτελούν ένα μόνον 
υποσύστημα από τα τόσα που σχετίζονται με τη βιβλιοθήκη.  

4. Κατά τη διάρκεια των αιώνων σημαντικές αλλαγές σε 
τομείς-υποσυστήματα του περιβάλλοντος των βιβλιοθηκών 
(πολιτική οργάνωση, κοινωνία, οικονομία, εκπαίδευση, πολιτισμός, ηθικές 

αξίες, γνώση και αντίληψη του κόσμου κλπ.).  

5. Οι αλλαγές επηρέασαν το χαρακτήρα της βιβλιοθήκης 
(ομάδες χρηστών που εξυπηρετεί). Δεν επηρέασαν τη φύση και 
τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος βιβλιοθήκη, στο 
βαθμό και την έκταση που τον επηρέασαν η διάδοση και 
εισαγωγή των τεχνολογιών πληροφόρησης. 
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Ιδιότητες πληροφορίας 

 

Μη αναλωσιμότητα 

 Η πληροφορία δεν μπορεί να ενταχθεί στη ίδια κατηγορία 
οικονομικών αγαθών με τα άλλα προϊόντα, επειδή με την 
πώλησή της σε ένα αγοραστή συνεχίζει να την κατέχει και 
ο πωλητής (Kenneth Arrow,  1984 σελ.: 142). (Βραβείο Νobel 

Οικονομική Επιστήμη 1972).  

 Η μετάδοσή της δεν οδηγεί σε απώλεια αλλά, μάλλον 
αντίθετα, σε πολλαπλασιασμό της αξίας (Oppenheim, 
Stenson, and Wilson 2001). 
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Πληροφορία:  

Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες 

1. Πληροφορία - επικοινωνία,  

2. Μη αναλωσιμώτητα,  

3. Μη ανταγωνιστικότητα,  

4. Πολυχρηστικότητα,  

5. Εξατομίκευση,  

6. Πολυεδρικότητα,  

7. Πολυχρησιμότητα,  

8. Ευρύτητα επιπτώσεων,  

9. Μοναδικότητα,  

10. Αναδυτικότητα,  

11. Κόστος αναπαραγωγής,  

12. Προστιθέμενη αξία,  

13. Αγραμμικότητα παραγωγής και γραμμικότητα 
αναπαράστασης. 
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Ψηφιακή Πληροφορία: 

Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες 

14. Σύγχρονη πολυχρηστικότητα, 

15. Τεχνολογικά αδιαμεσολάβητη έναντι διαμεσολαβημένης 
πρόσβασης 

16. Απαίτηση δεξιοτήτων του χρήστη,  

17. Αποδέσμευση από χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς,  

18. Σύγκλιση μέσων,  

19. Ασυνεχής και συνεχής πληροφοριακή ροή,  

20. Στατική και δυναμική μορφή των πληροφοριακών οντοτήτων,  

21. Ομάδες ομοειδών μονάδων και πεπερασμένα σύνολα 
πληροφοριακών οντοτήτων,  
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Ψηφιακή Πληροφορία:  

Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες 

22. Φυσική εγγύτητα και απόσταση μεταδεδομένων και 
περιεχομένου,  

23. Διασυνδεσιμότητα ψηφιακών οντοτήτων,  

24. Ταχύτητα μετάδοσης,  

25. Έκταση μετάδοσης,  

26. Κατεύθυνση μετακινήσεων χρήστη-πληροφορίας,  

27. Ομοιομορφία και εξατομίκευση παρουσίασης πληροφοριακών 
οντοτήτων,  

28. Ποικιλία και ασυμβατότητα μορφοτύπων,  

29. Μετατρεψιμότητα των μορφοτύπων,  

30. Εμπειρικός χαρακτήρας των πληροφοριακών αγαθών.  
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Πρόσβαση έναντι πρόσκτησης 

Η «παραδοσιακή» Βιβλιοθήκη από χώρος: 

 Συγκέντρωσης και διαχείρισης (έντυπων 
κυρίως) καταγεγραμμένων πληροφοριών 
και γνώσης 

Μετεξελίσσεται σε  

 «Υβριδική» Βιβλιοθήκη: χώρο  
εξασφάλισης πρόσβασης σε έντυπο και 
ψηφιακό υλικό 
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Συνεργασία έναντι αυτάρκειας 

Από το Αλεξανδρινό υπόδειγμα της αυτάρκειας 
 σε χώρο δράσης ανθρωπο-δικτύου, όπου: 

 Εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε (ψηφιακές) πηγές 
με τη συνεργασία ομολόγων ιδρυμάτων 
(κοινοπραξίες βιβλιοθηκών, επιμερισμός κόστους, 
κοινή πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές) 

 Οργανώνεται και διατίθεται η εντός του 
ιδρύματος παραγόμενη γνώση και πληροφορία 
καθώς και του περιβάλλοντος χώρου (συνεργασία 
εντός και εκτός ιδρύματος) 
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 Παροχή Πληροφοριακής παιδείας  

Η Βιβλιοθήκη μετεξελίσσεται σε χώρο δράσης 
ανθρωποδικτύου, όπου: 

 Παρέχεται πληροφοριακή παιδεία (information literacy).  

 Οι χρήστες δεν αποκτούν «απλά» την πληροφορία που 
χρειάζονται, αλλά κυρίως μαθαίνουν πως να αναπτύσσουν 
αυτάρκεια των πληροφοριακών δεξιοτήτων τους. 

 Πληροφοριακή παιδεία: Προαπαιτούμενο για πρόσβαση 
στην ψηφιακή πληροφορία 

 Προετοιμάζονται για την Κοινωνία της Πληροφορίας.  
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Γενικά συμπεράσματα 

 Μελλοντικές βιβλιοθήκες συστατικά παγκόσμιου 
πλέγματος πληροφοριακών πηγών 
 Εξασφαλίζουν την ακεραιότητα ολόκληρου του 

πληροφοριακού συστήματος, όχι απλά της 
ιδρυματικής συλλογής.  

 Αναλαμβάνουν τη διατήρηση του ψηφιακού υλικού 
όχι μόνο για τους «άμεσους» χρήστες αλλά για όλους 
τους παράγοντες που συναποτελούν το ψηφιακό 
περιβάλλον.  

 Οι βιβλιοθήκες αποτελούν υποσύστημα σε μια σειρά 
άλλων συστημάτων 
 Ιδρύματα που ανήκουν 
 Κοινοπραξίες που συμμετέχουν 
 Οργανισμοί παραγωγής πληροφοριακών πόρων 
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Γενικά συμπεράσματα 

 εξέλιξη συσκευών,  

 διαδικτύωση,  

 διαδραστικότητα,  

 Διασυνδεσιμότητα (“content is not the king” 
Odlyzko)  

 μεταφερσιμότητα,  

 από την απλή μεταφορά των λειτουργιών του 
εντύπου στο ηλεκτρονικό, στην αξιοποίηση των 
ιδιοτήτων της πληροφορίας 

 Άδικη η σύγκριση για το έντυπο.  

 Ηλεκτρονικό βιβλίο 

 Άλλο είδος 
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Πραγματική πρόκληση 

 H υποστήριξη για την πρόσληψη του περιεχομένου, 
από το υποκείμενο χρήστη. 

 Διασύνδεση με συναφή και διευκρινιστικά στοιχεία 
και έργα από το περιβάλλον του περιεχομένου 
οικονομικό, ιστορικό, κοινωνικό, γεωγραφικό, 
επιστημονικό, πολιτιστικό κοκ.  

 Περιβάλλον ενεργού μάθησης όχι παθητικής 
πρόσληψης τύπου tv.  

 Δυνατότητες σεναρίων εάν … τότε π.χ. knovel 
φυσική, οικονομικά μοντέλα (Fair models) 
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Πραγματική πρόκληση 

Χρήστης ενεργός και όχι μόνον αναγνώστης, 

(σημείωση στο κείμενο, επισήμανση, μεταφράσεις εγκυκλοπαίδειες, 

διευκόλυνση) 

Kοινωνική διαδικτύωση, Συναναστροφή 

Δυνατότητα αξιολόγησης αξιοπιστίας τεκμηρίωσης 

διασταύρωσης (άμεσης). 

Διατήρηση του περιεχομένου του εντύπου και σε 

μια ακόμη μορφή (το LOCKSS περιλαμβάνει και το 

έντυπο.) 

Εικόνα, βίντεο, κείμενο, ήχος, εγκυκλοπαίδεια, 

λεξικό, μυθιστόρημα, στατιστικές, εφημερίδα, 

μουσική (all are files) διασύνδεση και μνήμη. 
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Πραγματική πρόκληση 

Η διατήρηση των ψηφιακών τεκμηρίων είναι ακόμη στη 

σφαίρα του επιθυμητού  

π.χ. περίπτωση Domesday, (1086 – 1986 – 1999) 

κόστος digital curation (project LIFE) 

το ενδιαφέρον της ανθρωπότητας διατήρηση,  

αξιοποίηση, συλλογική μνήμη, βελτίωση τεχνικών  

Σεβασμός στους εκδότες που επιμένουν «έντυπα» γιατί 

διατηρούν (χωρίς ίσως να το συνειδητοποιούν) την 

ανθρώπινη μνήμη 

το ενδιαφέρον του εκδότη και του συγγραφέα για το 

ψηφιακό βιβλίο πρακτικά παύει μετά θάνατον 

Οι βιβλιοθήκες συνεχίζουν να διατηρούν το παρελθόν 

και συμβάλλουν στο χτίσιμο του μέλλοντος. 


