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Πεξίιεςε  

Η ξαγδαία εμέιημε ηεο Τερλνινγίαο επέθεξε ζεκαληηθέο κεηαβνιέο, όρη κόλν ζηηο 

βηβιηνζήθεο θαη ηηο ππεξεζίεο πιεξνθόξεζεο, αιιά θαη ζηνπο ξόινπο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ βηβιηνζεθνλόκσλ θαη ησλ επηζηεκόλσλ ηεο πιεξνθόξεζεο. Η 

πνιπκεζηθή θύζε ησλ ςεθηαθώλ βηβιηνζεθώλ απαηηεί ηελ δεκηνπξγία ηεο επόκελεο 

γεληάο βηβιηνζεθνλόκσλ, ηνπο «ςεθηαθνύο» βηβιηνζεθνλόκνπο, νη νπνίνη 

κεηεμειίζζνληαη από θύιαθεο ηεο πιεξνθνξίαο ζε εηδηθνύο ζε ζέκαηα έξεπλαο θαη 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ. Ο «ςεθηαθόο» βηβιηνζεθνλόκνο ινηπόλ, είλαη πιένλ 

ππεύζπλνο – πέξα από ηηο παξαδνζηαθέο βηβιηνζεθνλνκηθέο εξγαζίεο 

(θαηαινγνγξάθεζε, επξεηεξίαζε, εμππεξέηεζε ρξεζηώλ θιπ.) - γηα ηε δηαρείξηζε θαη 

ηελ νξγάλσζε ηεο ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο θαη επσκίδεηαη εμεηδηθεπκέλα θαζήθνληα, 

όπσο είλαη ε καδηθή ςεθηνπνίεζε, ε απνζήθεπζε θαη ε αλάθηεζε ηεο ςεθηαθήο 

πιεξνθνξίαο, ε εμόξπμε ςεθηαθήο γλώζεο, νη ςεθηαθέο ππεξεζίεο πιεξνθόξεζεο, ε 

έξεπλα ζε βάζεηο δεδνκέλσλ, ε βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε, ην δηαδίθηπν. Σπλεπώο, ε 

έιεπζε ησλ ςεθηαθώλ βηβιηνζεθώλ παξνπζηάδεη κηα πιεζώξα πξνθιήζεσλ γηα ηνλ 

ίδην, θαζώο θαιείηαη πξαγκαηηθά λα δεκηνπξγήζεη, αιιά θαη λα δηαρεηξηζηεί 

αμηόπηζηεο θαη θηιηθέο πξνο ηνλ ρξήζηε ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο.  

Αξρηθά, ε εξγαζία απηή θάλεη κηα ζύληνκε αλαθνξά ζηνλ παξαδνζηαθό ξόιν ηνπ 

βηβιηνζεθνλόκνπ, ελώ παξάιιεια αλαιύεηαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν απηόο 

κεηαβάιιεηαη. Δλ ζπλερεία, αθνινπζεί αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ λέσλ ξόισλ ηνπ 

«ςεθηαθνύ» βηβιηνζεθνλόκνπ. Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο δεμηόηεηεο θαη 

ηθαλόηεηεο ζηε δηαρείξηζε ζεκαληηθόηαησλ ηνκέσλ ησλ ζπζηεκάησλ ςεθηαθήο 

πιεξνθόξεζεο, όπσο είλαη νη ηερλνινγίεο εηθόλαο, ε νπηηθή αλαγλώξηζε 

ραξαθηήξσλ, νη γιώζζεο ζήκαλζεο, ε θαηαινγνγξάθεζε, ηα κεηαδεδνκέλα, ε 

επξεηεξίαζε πνιπκέζσλ, ν ζρεδηαζκόο δηεπαθήο ρξήζηε, νη ηερλνινγίεο Ιζηνύ θιπ. 

Δπηπιένλ, ε κειέηε απηή ζηνρεύεη ζηελ παξνπζίαζε ησλ λέσλ ηάζεσλ θαη 

πξνθιήζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ, όπνπ θξίλεηαη επηηαθηηθήο ζεκαζίαο ε αλάγθε ηεο δηα 

βίνπ κάζεζεο, ώζηε ν βηβιηνζεθνλόκνο λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζαξκόδεηαη 

απνηειεζκαηηθά θαη ηθαλνπνηεηηθά ζηηο λέεο ζπλερείο εμειίμεηο πνπ επηδέρεηαη ην 

πεξηβάιινλ ησλ βηβιηνζεθώλ.  

Δλ θαηαθιείδη, ε κειέηε ζπλεγνξεί θαη ζηνρεύεη ζηε δεκηνπξγία θαη θαζηέξσζε ελόο 

λένπ ηίηινπ εξγαζίαο – ηνλ «ςεθηαθό βηβιηνζεθνλόκν» – ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηε 

δηαρείξηζε θαη ηε δηαθπβέξλεζε ησλ δηαθόξσλ ζπζηεκάησλ ςεθηαθήο 

πιεξνθόξεζεο. 
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Abstract  

The rapid technology evolution has introduced remarkable modifications, not only in 

libraries and information services, but also into the roles and the expectations of 

librarians and information scientists. The multimedia nature of digital libraries 

requires the introduction of a new librarian generation, the “digital librarians”, which 

represent the transformation of a traditional information guardian into a research and 

information retrieval expert. The digital librarian is responsible, apart from the 

traditional librarian services (cataloguing, indexing, user servicing, etc), for the 

management and organization of digital information, and handles specialized tasks, 

such as mass digitization, storage and retrieval of digital information, digital 

knowledge mining, digital reference services, database research, literature support, 

internet. Consequently, the advent of digital libraries presents a plethora of challenges 

and opportunities to the librarian, as he is actually asked to create and manage reliable 

and user friendly added value services. 

This paper begins with a brief description of the traditional role of a librarian, 

describing at the same time the way in which this role is changing. Next, the paper 

presents thoroughly the new roles of the digital librarian. Strong emphasis is shown 

on the abilities and skills in managing very significant aspects of digital information 

systems, such as imaging technologies, optical character recognition, markup 

languages, cataloguing, metadata, multimedia indexing, user interface design, web 

technologies, etc. Additionally, this paper aims to present the new trends and 

challenges that appear, where the need for life-long learning is present, so that a 

librarian will be able to adapt effectively and efficiently to the constant changes that 

take place within the library environment. 

Finally, we could support that this paper presents and suggests the introduction of a 

new job title, the “digital librarian”, who will take up the management and direction 

of the various digital information systems. 

 

Keywords: “digital” librarian, digital libraries, information management, knowledge 

management 

 

1. Δηζαγσγή 

Η έθξεμε ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ησλ εθαξκνγώλ ηεο, ζε θάζε ηνκέα 

ηεο θνηλσληθήο δσήο, άιιαμε δξακαηηθά ην θνηλσληθό γίγλεζζαη ζε παγθόζκην 

επίπεδν. Απηή ε «πιεξνθνξηαθή» επαλάζηαζε, όπσο πνιινί ηελ έρνπλ νλνκάζεη, 

νδήγεζε ζηελ εκθάληζε ηεο επνρήο ηεο ειεθηξνληθήο πιεξνθόξεζεο. Οη ρξήζηεο 

ησλ βηβιηνζεθώλ θαη ησλ θέληξσλ πιεξνθόξεζεο δε κέλνπλ πιένλ ηθαλνπνηεκέλνη 

κε ηε ρξήζε κόλν ηνπ δηαζέζηκνπ έληππνπ πιηθνύ. Έρνπλ αμηώζεηο γηα 

ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθόξεζε, κέζα από έλα δπλακηθό πνιπκεζηθό πεξηβάιινλ. 

Σπλεπώο, νη ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο θαζίζηαληαη ζεκαληηθόο παξάγνληαο, θαζώο 

ζπκβάιινπλ ζηε δηακόξθσζε ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνύ «γίγλεζζαη» θαη απνηεινύλ 

πιένλ έλα λέν δπλακηθό θαη ελεξγεηηθό ηκήκα ηνπ θάζε νξγαληζκνύ.  

Πξνθεηκέλνπ όκσο λα ζπκβαδίδεη ην ηαρύηαηα κεηαβαιιόκελν πεξηβάιινλ κε ην 

ρώξν ησλ βηβιηνζεθώλ, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ εθείλεο νη αλαγθαίεο θαη απαξαίηεηεο 

ζπλζήθεο πνπ ζα παξέρνπλ πξόζθνξν έδαθνο γηα ηελ πξαγκάησζε ελόο ηέηνηνπ 

ζηόρνπ, δειαδή ε απαξαίηεηε πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη νη πιεξνθνξηαθέο 

ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Απηέο νη κεηαβνιέο ζην πιεξνθνξηαθό πεξηβάιινλ 

ησλ βηβιηνζεθώλ, επεξέαζαλ, όπσο ήηαλ αλακελόκελν, ηνλ ξόιν ησλ 

βηβιηνζεθνλόκσλ  θαη ησλ επηζηεκόλσλ ηεο πιεξνθόξεζεο κεηαηξέπνληάο ηνπο ζε 

δηαρεηξηζηέο ηεο ςεθηαθήο γλώζεο.   



 

 

2. Παξαδνζηαθνί ξόινη θαη δεμηόηεηεο – Μεηάβαζε ζηε ςεθηαθή επνρή 

Οη ρξήζηεο είλαη δπλαηό λα έρνπλ πξόζβαζε ζηηο πεγέο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

επηζπκνύλ κε πνιινύο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο, εληνύηνηο νη δεμηόηεηεο πνπ 

αλαπηύζζνπλ νη βηβιηνζεθνλόκνη-επηζηήκνλεο ηεο πιεξνθόξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά όινλ απηό ηνλ όγθν ηεο πιεξνθνξίαο, κπνξνύλ λα 

πηνζεηεζνύλ από ηηο ήδε θαζηεξσκέλεο πξαθηηθέο. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία όηη 

πξόθεηηαη γηα κηα λέα επνρή γηα ηηο βηβιηνζήθεο θαη ηνπο βηβιηνζεθνλόκνπο θαη όηη νη 

ηειεπηαίνη αθόκα βξίζθνληαη ζε έλα κεηαβαηηθό ζηάδην, πξνζπαζώληαο λα 

«εγθιηκαηηζηνύλ» θαη λα αληηιεθζνύλ ζε βάζνο ηελ νπζία ησλ πξαγκάησλ, πνηεο 

αιιαγέο δηαδξακαηίδνληαη, κε πνηνπο ηξόπνπο απηέο πξαγκαηώλνληαη, ιακβάλνληαο 

πάληα ππόςε ηνπο γνξγνύο ξπζκνύο ησλ εμειίμεσλ. 

Παξόια απηά, ν ππξήλαο ηνπ επαγγέικαηνο κέλεη θαη ζα παξακέλεη πάληα ν ίδηνο. 

Αλέθαζελ, ζηηο θύξηεο εξγαζίεο ηνπ βηβιηνζεθνλόκνπ ζπλαληνύκε δεμηόηεηεο πνπ 

αθνξνύλ ζηελ θαηαινγνγξάθεζε, ηαμηλόκεζε, επξεηεξίαζε, εθπαίδεπζε ησλ 

ρξεζηώλ θιπ. Όιεο απηέο νη ιεηηνπξγίεο ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ θαη ζην ρώξν ησλ 

ςεθηαθώλ βηβιηνζεθώλ, θαη νη ηθαλόηεηεο πνπ έρνπλ ήδε απνθηεζεί, ζα βνεζήζνπλ 

ην βηβιηνζεθνλόκν λα δηαρεηξηζηεί κε κεγαιύηεξε επθνιία θαη νηθεηόηεηα θαη ηηο λέεο 

ζπλζήθεο. Δίλαη απόιπηα θαηαλνεηό όηη δελ αιιάδεη ν «ζθνπόο» ηνπ επαγγέικαηνο, 

αιιά κόλν ην «κέζν». Κύξηνο ζηόρνο παξακέλεη ε αλάπηπμε ξόισλ θαη ππεξεζηώλ 

πιεξνθόξεζεο πνπ βαζίδνληαη ζηηο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ θαη νη 

νπνίεο νθείινπλ λα είλαη ην ίδην πνηνηηθέο θαη πξνζβάζηκεο ζε παγθόζκην επίπεδν. 

Πνιύ απιά, νη παξαδνζηαθέο δεμηόηεηεο επαλεθηηκώληαη θαη δίλνπλ αμία κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπο ζην λέν πεξηβάιινλ πιεξνθόξεζεο.  

Σπλεπώο, ε εκθάληζε ησλ παγθνζκίσο αλαδπόκελσλ ςεθηαθώλ βηβιηνζεθώλ θαη ησλ 

θέληξσλ ςεθηαθήο πιεξνθόξεζεο, δεκηνύξγεζε ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ελόο 

λένπ ηίηινπ εξγαζίαο, ηνλ «ςεθηαθό» βηβιηνζεθνλόκν, ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηα 

θαζήθνληα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ςεθηαθώλ πεγώλ πιεξνθόξεζεο. Αλαιπηηθόηεξα, 

κεξηθέο από ηηο ζεκαληηθόηεξεο εξγαζίεο ηνπ ζπλνςίδνληαη σο αθνινύζσο: 

 Γηαρείξηζε θαη νξγάλσζε ηεο ςεθηαθήο γλώζεο. 

 Γηαζπνξά ηεο ςεθηαθήο πιεξνθόξεζεο. 

 Παξνρή ζηνπο ρξήζηεο ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ πιεξνθόξεζεο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο. 

 Δμόξπμε γλώζεο από ηα ζπλερώο αλαπηπζζόκελα απνζεηήξηα γλώζεο. 

 Γηαρείξηζε θαζεθόλησλ καδηθήο ςεθηνπνίεζεο, δηαδηθαζηώλ ςεθηαθήο 

απνζήθεπζεο, θαη ζπληήξεζεο. 

 Παξνρή παγθόζκηαο πξόζβαζεο θαη αλάθηεζεο ςεθηαθήο γλώζεο. 

 Καηαινγνγξάθεζε, ηαμηλόκεζε θαη επξεηεξίαζε ςεθηαθώλ ηεθκεξίσλ. 

 

 

 3. Νένη ξόινη  

Με ηε δπλακηθή είζνδν ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ, νη 

βηβιηνζεθνλόκνη εθηόο από ηθαλνί νξγαλσηέο θαη δηαρεηξηζηέο ηεο πιεξνθνξίαο, 

επξεηεξηαζηέο, αξρεηνζέηεο, θιπ, πηνζεηνύλ θαη λένπο ξόινπο, όπσο δηακεζνιαβεηέο 

ζηελ αλαδήηεζε ηεο πιεξνθνξίαο, εθπαηδεπηέο ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ, ζρεδηαζηέο ηνπ 

ηζηνύ, εξεπλεηέο, δηαρεηξηζηέο ηεο γλώζεο θιπ. Δλώ ν βηβιηνζεθνλόκνο είλαη 

δπλαηόλ λα δηαδξακαηίδεη ηαπηόρξνλα πνιινύο ξόινπο ζε έλαλ νξγαληζκό, εληνύηνηο 

είλαη πνιύ δύζθνιν λα θαζνξηζηεί έλαο από απηνύο ηνπο ξόινπο σο πξσηαξρηθόο, 



θαζώο απηνί κεηαβάιινληαη δηαξθώο ρξόλν κε ην ρξόλν θαη ζε ζπλάξηεζε πάληα κε 

ηνπο αληηθεηκεληθνύο ζηόρνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ εθάζηνηε νξγαληζκνύ. 

 

3.1. Ο βηβιηνζεθνλόκνο σο ενδιάμεζορ (intermediary) ζηελ αλαδήηεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο 

Μέζα ζε έλαλ νξγαληζκό, αλ θαη νη βηβιηνζεθνλόκνη έρνπλ αξρίζεη λα εθπαηδεύνπλ 

ηνπο ρξήζηεο ηνπο λα δηελεξγνύλ ηηο αλαδεηήζεηο ηνπο, ε δήηεζε γηα αλαδεηήζεηο από 

εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο ηεο πιεξνθόξεζεο δελ έρεη κεησζεί. Οη 

εθπαηδεπκέλνη ηειηθνί ρξήζηεο, νη νπνίνη έρνπλ εθηειέζεη αξθεηέο από ηηο δηθέο ηνπο 

αλαδεηήζεηο, έρνπλ γίλεη γλώζηεο ηεο πνιππινθόηεηαο ησλ αλαδεηήζεσλ, ησλ 

πεξηνξηζκώλ ησλ πεγώλ θαη εηδηθόηεξα ησλ δηαδηθαζηώλ αλαδήηεζεο ζηνλ παγθόζκην 

ηζηό. Σπλεπώο, έλαο πην εθπαηδεπκέλνο ρξήζηεο, πνπ ζπλερίδεη λα δηελεξγεί απιέο 

αλαδεηήζεηο θαηαθεύγεη ζην βηβιηνζεθνλόκν γηα ηηο πην ζύλζεηεο αλαδεηήζεηο. Η 

επίδξαζε ηνπ γεγνλόηνο απηνύ ζην βηβιηνζεθνλόκν είλαη κηα αύμεζε ηνπ θόξηνπ 

εξγαζίαο, θαζώο νη αλαδεηήζεηο είλαη πην πνιύπινθεο θαη ε πνζόηεηα ηνπ ρξόλνπ 

πνπ απαηηείηαη αλά αλαδήηεζε έρεη απμεζεί. Δπνκέλσο, ζα ππάξρεη πάληνηε ν ξόινο 

ηνπ ελδηάκεζνπ ζηελ αλαδήηεζε ηεο πιεξνθνξίαο.  

Ωο ελδηάκεζνο – κεζνιαβεηήο, νξίδεηαη «Σν άηνκν ή ν κεραληζκόο πνπ ηνπνζεηείηαη 

θπζηθά αλάκεζα ζηα ζπζηήκαηα αλάθηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηνλ πξαγκαηηθό 

ρξήζηε κε ζθνπό ην δηαδξαζηηθό κεηαζρεκαηηζκό ησλ αηηεκάησλ γηα πιεξνθνξία ζε 

κνξθέο εξσηήζεσλ πνπ ηαηξηάδνπλ κε ηα ζπζηαηηθά αλάθηεζεο ελόο ή πεξηζζνηέξσλ 

ζπζηεκάησλ αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο, ηε κνληεινπνίεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

πξαγκαηηθνύ ρξήζηε ζύκθσλα κε ηηο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ηνπ θαη ηνπο ζθνπνύο από 

ηνπο νπνίνπο απηέο πεγάδνπλ, θαη ηέινο ηελ παξνρή πιεξνθόξεζεο πνπ πηζαλόλ λα 

είλαη ρξήζηκε ζε εθείλν ην ρξήζηε από ζπζηήκαηα αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο.» 

 

3.2. Ο βηβιηνζεθνλόκνο σο εηδηθόο ζηε δηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο ζηελ 

πιεξνθνξία 

Η δηαζεζηκόηεηα ησλ ειεθηξνληθώλ ηεθκεξίσλ ζην δηαδίθηπν θαη ε ππνζηήξημε πνπ 

επεθηείλεηαη από ηνλ παγθόζκην ηζηό γηα ηελ πξόζβαζε ζε απηά ηα ηεθκήξηα έρεη 

απμεζεί δξακαηηθά ηα ηειεπηαία ρξόληα. Αξθεηά έληππα πεξηνδηθά κεηαηνπίδνπλ ηελ 

πιαηθόξκα ηνπο ζην δηαδίθηπν, πξνζθέξνληαο δσξεάλ θαη επί πιεξσκή εθδόζεηο. 

Υπό απηέο ηηο ζπλζήθεο, θξίλεηαη επηηαθηηθή ε απόθηεζε από ην βηβιηνζεθνλόκν ησλ 

απαηηνύκελσλ δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ζύγρξνλσλ ζπζθεπώλ 

θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ινγηζκηθνύ γηα ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ αλάθηεζε ηεο επξέσο 

θαηαλεκεκέλεο πιεξνθνξίαο ζηνλ θπβεξλνρώξν (cyberspace). Σπλεπώο ν 

βηβιηνζεθνλόκνο είλαη εθείλνο πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ δηεπθόιπλζε ηεο αλαγλώξηζεο, 

ηεο ζπλάζξνηζεο θαη ηεο δηαξξύζκηζεο ηεο ππνδνκήο ηεο πιεξνθνξίαο, όπσο είλαη ε 

πξόζβαζε ζε δίθηπα θαη ζε ινγηζκηθό θαη ζηε παξνρή αδεηώλ θαη θσδηθώλ γηα ηε 

ρξήζε πεγώλ κε ρξέσζε. Καζήθνλ ηνπ βηβιηνζεθνλόκνπ δελ είλαη λα επηιύζεη ην 

ζύλνιν ησλ πιεξνθνξηαθώλ πξνβιεκάησλ ησλ ρξεζηώλ, αιιά λα δηεπζεηήζεη 

νξηζκέλα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθνξηαθώλ 

αλαγθώλ ησλ ρξεζηώλ. 

 

3.3. Ο βηβιηνζεθνλόκνο σο εθπαηδεπηήο ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε 

Ο αξηζκόο ησλ δηαζέζηκσλ πεγώλ πιεξνθόξεζεο, είηε ηνπηθά, είηε απνκαθξπζκέλα, 

κέζσ δηαδηθηύνπ, έρεη απμεζεί ζεκαληηθά, ηόζν ώζηε νη ρξήζηεο ζε πνιιέο 

πεξηπηώζεηο λα κελ πξνιαβαίλνπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα όιεο ηηο δπλαηέο επηινγέο 

αλαδήηεζεο πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο θάζε ζηηγκή. Λίγνη ρξήζηεο είλαη ηθαλνί θαη 

απνηειεζκαηηθνί ζηελ πξόζβαζε ζηηο πιεξνθνξηαθέο πεγέο. Δληνύηνηο, αζρέησο κε 



ην πόζν επθπείο γίλνληαη νη δηεπαθέο (interfaces) θαη νη κεραλέο αλαδήηεζεο, πάληα 

ζα ππάξρεη ε αλάγθε γηα εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηώλ, ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπο. Οη 

ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα επηθεληξώζεη ν βηβιηνζεθνλόκνο ηελ πξνζνρή ηνπ 

δε ζα πξέπεη λα είλαη κόλν ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ πεξηνδηθώλ από δηάθνξνπο 

εθδόηεο, αιιά επίζεο, ε ρξήζε πεξηιήςεσλ θαη ε επξεηεξίαζε ησλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ, ησλ εθδόζεσλ ζε ςεθηαθή κνξθή θιπ. Δπηπξόζζεηα, ε εθπαίδεπζε ησλ 

ηειηθώλ ρξεζηώλ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηξόπνπο θαη κεζόδνπο νξγάλσζεο 

ησλ πιεξνθνξηαθώλ πεγώλ, ζηξαηεγηθέο αλαδεηήζεσλ, εξγαιεία, δεμηόηεηεο 

αλαδήηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηέινο ελεκεξώζεηο γηα ηελ εκθάληζε λέσλ πεγώλ 

ζηε ζεκαηηθή πεξηνρή πνπ επηζπκνύλ.  

 

3.4. Ο βηβιηνζεθνλόκνο σο ζρεδηαζηήο ηζηνζειίδσλ 

Οη παξαδνζηαθέο δεμηόηεηεο ηνπ βηβιηνζεθνλόκνπ πνπ αθνξνύλ ζηνλ εληνπηζκό, ηελ 

αμηνιόγεζε θαη ηελ νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο είλαη δπλαηόλ λα απνδεηρηνύλ 

κείδνλνο ζεκαζίαο θαη γηα ηε δεκηνπξγία, ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ 

πεξηερνκέλνπ κηαο ηζηνζειίδαο ελόο νξγαληζκνύ θαη κηαο βηβιηνζήθεο. Η ηζηνζειίδα 

ελόο νξγαληζκνύ παξέρεη πξόζβαζε ζε εμσηεξηθέο πεγέο. Η δηαρείξηζε ησλ 

πιεξνθνξηώλ ηνπ νξγαληζκνύ ζηελ ηζηνζειίδα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο 

κε ηνλ νξγαληζκό, θαηαιόγνπο, επξεηήξηα, εηήζηεο αλαθνξέο θιπ. Ο ξόινο ηνπ 

βηβιηνζεθνλόκνπ ζηε δεκηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο ζα είλαη ν εμήο: λα δώζεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηε βηβιηνζήθε θαη ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο ηεο, όπσο είλαη νη 

ώξεο εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνύ, ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ππεξεζηώλ, νη 

πνιηηηθέο ηεο βηβιηνζήθεο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθό, ν δεκόζηνο 

θαηάινγνο (OPAC), θιπ. 

 

3.5. Ο βηβιηνζεθνλόκνο σο εξεπλεηήο  

Οη βηβιηνζεθνλόκνη έρνπλ εληξπθήζεη ζεκαληηθά ζηηο δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο θαη 

δηαζέηνπλ κνλαδηθή γλώζε ηνπ εύξνπο, αιιά θαη ηνπ βάζνπο ησλ πιεξνθνξηαθώλ 

πεγώλ ζε πνίθηιιεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο θαη ζπκκεηέρνπλ ηα ηειεπηαία ρξόληα νινέλα 

θαη πεξηζζόηεξν ζε δηάθνξεο εξεπλεηηθέο νκάδεο. Καζώο έρνπλ ην ξόιν λα 

δηεπθνιύλνπλ ηε πξόζβαζε ζηελ πιεξνθνξία – κε ηξόπνπο αλαδήηεζεο, αλάιπζεο, 

ζύλζεζήο ηεο – είλαη δπλαηόλ λα κεηαθηλεζνύλ ζηελ αξρή ηνπ θύθινπ ηεο παξαγσγήο 

ηεο πιεξνθνξίαο, δηαδξακαηίδνληαο έηζη έλαλ πην νπζηαζηηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο ηεο πιεξνθνξίαο. Οη νκάδεο κέζα ζηνλ νξγαληζκό ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ζην δπλακηθό ηνπο έλαλ επηζηήκνλα ηεο πιεξνθόξεζεο, ν νπνίνο ζα είλαη ππεύζπλνο 

γηα ηελ πεξηζπιινγή ησλ πιεξνθνξηώλ. 

 

3.6. Ο βηβιηνζεθνλόκνο σο ζρεδηαζηήο δηεπαθώλ  

Ο ζρεδηαζκόο δηεπαθώλ ζε έλα ζύζηεκα θξίλεηαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηνλ ηξόπν 

πξόζβαζεο θαη πξνζέγγηζεο ησλ ρξεζηώλ ζηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο. Έλαο 

επεξγεηηθόο ηξόπνο γηα «δξαπεηεύζνπλ» νη βηβιηνζεθνλόκνη από ηελ «απνκόλσζή» 

ηνπο είλαη λα έξζνπλ ζε επαθή θαη ακνηβαία ζπλεξγαζία κε ηνπο πιεξνθνξηθνύο ζε 

θαζήθνληα πνπ αθνξνύλ ζην ζρεδηαζκό, ηελ νξγάλσζε, ηελ αλάπηπμε θαη ηε 

δηαηήξεζε ςεθηαθώλ απνζεηεξίσλ, δηεπαθώλ, κεραλώλ αλαδήηεζεο, δηθηύσλ θαη 

ηεθκεξίσλ ηζηνύ. Ο βηβιηνζεθνλόκνο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία ησλ 

δηάθνξσλ ππεξεζηώλ, κνηξάδνληαο ηε γλώζε θαη ηελ εκπεηξία πνπ δηαζέηεη από ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηώλ. 

 

 

 



3.7. Ο βηβιηνζεθνλόκνο σο διασειπιζηήρ ηηρ γνώζηρ (knowledge manager) 

Η Γηαρείξηζε Γλώζεο πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλώξηζε θαη ηελ αλάιπζε ηεο δηαζέζηκεο 

θαη ηεο απαηηνύκελεο γλώζεο, θαζώο θαη ην δηαδνρηθό ζρεδηαζκό θαη έιεγρν ησλ 

ελεξγεηώλ γηα ηελ αλάπηπμε θεθαιαίσλ γλώζεο, ώζηε λα εθπιεξώλνληαη νη 

αληηθεηκεληθνί νξγαλσηηθνί ζηόρνη. Ο βηβιηνζεθνλόκνο, σο κέξνο ελόο ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο γλώζεο, είλαη δπλαηό λα ζπκκεηέρεη απνηειεζκαηηθά ζηε δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο γλώζεο, πνπ πεξηιακβάλεη κεραληζκνύο γηα ζύιιεςε, αμηνπνίεζε θαη 

πξνζηαζία ηεο γλώζεο, επηπξνζζέησο ζηε δεκηνπξγία ηεο απαηηνύκελεο ππνδνκήο, 

κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ηθαλνηήησλ πνπ απέθηεζε σο δηαρεηξηζηήο 

πιεξνθόξεζεο ηνπ νξγαληζκνύ. 

Οη βηβιηνζεθνλόκνη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα κπνξνύλ λα εμάγνπλ, λα θηιηξάξνπλ 

θαη λα δηαλέκνπλ ζεκαληηθή εμσηεξηθή γλώζε θαη λα δξνπλ ζπλεξγαηηθά κε ηνπο 

ρξήζηεο, ζηε ζπιινγή θαη ηελ αλάιπζε ζηξαηεγηθήο πιεξνθνξίαο κέζα ζηνλ 

νξγαληζκό. Σπλεπώο, ζην κέιινλ, ζα κεηαθηλεζνύλ από ην παξαζθήλην πξνο ην 

θέληξν ηνπ νξγαληζκνύ. Θα βνεζνύλ ζηελ θαζνδήγεζε θαη ηε δηακόξθσζε ησλ 

πνιηηηθώλ, ησλ δνκώλ θαη ησλ δηεξγαζηώλ ηεο γλώζεο θαη ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα 

αλαπηύμνπλ ηελ νξγαλσηηθή κάζεζε.  

 

3.8. Ο βηβιηνζεθνλόκνο σο εηδηθόο ζηελ εξόπςξη δεδομένων (data mining) 

Ωο εμόξπμε δεδνκέλσλ νξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία πξνγξάκκαηα 

ινγηζκηθνύ εμάγνπλ άγλσζηα, έγθπξα θαη πξαγκαηνπνηήζηκα ζρέδηα, δηαζπλδέζεηο, 

κεηαβνιέο, θαλόλεο θαη εμαηξέζεηο, από κεγάιεο βάζεηο δεδνκέλσλ. Ο βαζηθόο ξόινο 

ηνπ βηβιηνζεθνλόκνπ ζην ζεκείν απηό, είλαη λα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα ηεξαξρήζνπλ ηηο πεγέο. Τν κέιινλ αλήθεη ζε απηνύο πνπ ζα είλαη 

ζε ζέζε λα ειέγρνπλ ην θηιηξάξηζκα θαη ηα εξγαιεία αλαδήηεζεο θαηά ηε πινήγεζή 

ηνπο ζηνλ θπβεξλνρώξν.  

 

4. Γεμηόηεηεο «ςεθηαθνύ» βηβιηνζεθνλόκνπ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπζηεκάησλ 

ςεθηαθήο πιεξνθόξεζεο 

Η ηθαλόηεηα θαη επάξθεηα ηνπ «ςεθηαθνύ» βηβιηνζεθνλόκνπ απαξηίδεηαη από έλα 

ζύλνιν δηαθνξεηηθώλ δεμηνηήησλ, ζηάζεσλ, αμηώλ θαη ζπκπεξηθνξώλ, ζηνηρείσλ πνπ 

ηνλ θαζηζηνύλ ηθαλό λα εξγαζηεί απνηειεζκαηηθά σο επηζηήκνλαο ηεο 

πιεξνθόξεζεο, γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ςεθηαθήο γλώζεο. Πξόθεηηαη γηα ηθαλόηεηεο ηηο 

νπνίεο ν βηβιηνζεθνλόκνο νθείιεη λα αλαπηύμεη, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα 

θέξεη ζε πέξαο ην ζύλζεην θαη πνιύπινθν έξγν ην νπνίν θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί, ηηο 

ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο θαη ηα ςεθηαθά ζπζηήκαηα πιεξνθόξεζεο. 

 Α) Γηαδίθηπν,  Παγθόζκηνο Ιζηόο 

o Ψεθηαθή αξρεηνζέηεζε ηεθκεξίσλ, εληνπηζκόο ςεθηαθώλ πεγώλ. 

o Ψεθηαθή ζπληήξεζε θαη δηαδηθαζίεο απνζήθεπζεο. 

o Αλαδήηεζε ζε βάζεηο δεδνκέλσλ κέζα από έλα πιήζνο ςεθηαθώλ 

πεγώλ θαη ηζηνζειίδσλ. 

o Απνηειεζκαηηθή πινήγεζε, θπιινκέηξεζε, θηιηξάξηζκα ηεο 

πιεξνθνξίαο. 

o Αλάθηεζε θαη πξόζβαζε, αλάιπζε ςεθηαθνύ ηεθκεξίνπ. 

o Γηαρείξηζε ειεθηξνληθώλ θαη ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ πιεξνθόξεζεο. 

o Γεκηνπξγία θεληξηθώλ ζειίδσλ, κεηαηξνπή πεξηερνκέλνπ, ηερληθέο 

ιήςεο αξρείσλ. 

o Απνζηνιή ειεθηξνληθώλ αξρείσλ. 

o Ηιεθηξνληθή δεκνζίεπζε. 

o Σρεδηαζκόο ηζηνζειίδσλ. 



 Β) Πνιπκέζα, ςεθηαθή ηερλνινγία   

o Δπξεηεξίαζε πνιπκέζσλ, επεμεξγαζία εηθόλαο, αληηθεηκελνζηξαθήο 

επεμεξγαζία. 

o Γηαδξαζηηθέο ςεθηαθέο επηθνηλσλίεο θαη νπηηθνπνίεζε. 

o Καηαινγνγξάθεζε θαη ηαμηλόκεζε ςεθηαθώλ ηεθκεξίσλ. 

o Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε θεηκέλνπ, εηθόλαο, πνιπκέζσλ. 

o Αλαγλώξηζε νκηιίαο, νπηηθνπνίεζε εηθόλαο. 

o Πξνεγκέλεο δπλαηόηεηεο επεμεξγαζίαο κε ηε ρξήζε ςεθηαθώλ κέζσλ. 

o Τερληθέο ζπλδηάζθεςεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ ηειε-ζπλδηάζθεςε 

θαη ηελ ζπλδηάζθεςε κε βίληεν. 

 Γ) πζηήκαηα ςεθηαθήο πιεξνθόξεζεο, online, νπηηθή πιεξνθνξία 

o Ψεθηνπνίεζε έληππσλ ζπιινγώλ. 

o Σρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

o Σρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε πξαθηόξσλ ινγηζκηθνύ γηα ςεθηαθέο 

βηβιηνζήθεο. 

o Αλάπηπμε ςεθηαθώλ πεγώλ πιεξνθόξεζεο. 

o Μεηαηξνπή έληππνπ πιηθνύ ζε ςεθηαθό. 

o Αλάπηπμε εγγξαθώλ θαηαιόγνπ ζε κνξθή αλαγλώζηκε από κεραλή. 

o Γλώζε ησλ δνκώλ θαη ηεο ζύλζεζεο ηεο ςεθηαθήο γλώζεο. 

Γ) Δζσηεξηθά – εμσηεξηθά δίθηπα 

Σπκπιεξσκαηηθά κε ηα παξαπάλσ, ζα ήηαλ ζπλεηό λα δώζνπκε έκθαζε θαη ζε 

θάπνηα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνηεινύλ ηδηαίηεξεο δεμηόηεηεο ησλ 

βηβιηνζεθνλόκσλ. Τα ραξαθηεξηζηηθά απηά, πεξηζζόηεξα εθ ησλ νπνίσλ ηζρύνπλ θαη 

γηα ην ζπκβαηηθό πεξηβάιινλ ησλ βηβιηνζεθώλ, είλαη δπλαηόλ λα βνεζήζνπλ ην 

βηβιηνζεθνλόκν λα αληηκεησπίζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί κε κεγαιύηεξε 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηα δηαξθώο απμαλόκελα θαζήθνληά ηνπ: ηθαλόηεηεο 

επηθνηλσλίαο, κάζεζεο, νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ζπλεξγαηηθόηεηαο, αλάιπζεο θαη 

αμηνιόγεζεο δεδνκέλσλ, ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα, επειημία, ηζρπξή ζέιεζε, 

ζεηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε, απηνπεπνίζεζε θαη όξακα.  

 

 

5. Σπλεξγαζία κεηαμύ βηβιηνζεθνλόκσλ θαη επηζηεκόλσλ πιεξνθνξηθήο 

Οη ξόινη ησλ βηβιηνζεθνλόκσλ θαη ησλ επηζηεκόλσλ ηεο πιεξνθνξηθήο ππόθεηληαη 

ζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, αξρηθά εμαηηίαο ηεο 

απηνκαηνπνίεζεο ησλ βηβιηνζεθώλ θαη ελ ζπλερεία σο απνηέιεζκα ηεο έιεπζεο ησλ 

δηθηύσλ θαη θπξίσο ηνπ δηαδηθηύνπ. Με ηε κεηαβνιή ηνπ πιεξνθνξηαθνύ 

«γίγλεζζαη», επεξεάζηεθε ζε κέγηζην βαζκό, όπσο ήηαλ αλακελόκελν θαη θπζηθό, ην 

είδνο ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ βηβιηνζεθνλόκσλ θαη πιεξνθνξηθώλ, θαζώο 

κεηαηνπίδεηαη πιένλ ην θέληξν βάξνπο από ηηο ζπκβαηηθέο ζπκθσλίεο ζε λέα κνληέια 

ζπλεξγαζηώλ. Κύξην ραξαθηεξηζηηθό απηώλ ησλ ζπλεξγαζηώλ είλαη νη 

δηακνηξαδόκελεο επζύλεο ζηελ θαηαλνκή ησλ πόξσλ θαη νη δηαδηθαζίεο ζπλερώλ 

αιιειεπηδξάζεσλ. Μέζα ζε έλα ηέηνην πιαίζην, όπσο γίλεηαη αληηιεπηό, νη ξόινη δε 

κπνξνύλ παξά λα είλαη κόλν ζπκπιεξσκαηηθνί, θαη ην απνηέιεζκα κηαο θνηλήο 

ζπλύπαξμεο ζην ρώξν ησλ βηβιηνζεθώλ, δε κπνξεί παξά λα απνβεί ζε κηα απνδνηηθή 

θαη παξαγσγηθή ζπλεξγαζία.  

Οη βηβιηνζεθνλόκνη έρνπλ γλώζε ησλ εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ πεγώλ 

πιεξνθόξεζεο, ηεο αλάιπζεο θαη αμηνιόγεζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη, επηπιένλ, έρνπλ 

ηελ ηθαλόηεηα λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο, νη νπνίεο ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ. Σπλεπώο, κε ηελ δπλακηθή εηζβνιή ησλ λέσλ 

ηερλνινγηώλ ζην ρώξν ησλ βηβιηνζεθώλ, νη επηζηήκνλεο ηεο πιεξνθόξεζεο 



δηεπξύλνπλ αθόκα πεξηζζόηεξν ην ξόιν ηνπο θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ππόζηαζε 

ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ηεο ζπιινγήο ηνπο. Μπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ βνεζεηηθά 

ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ επηζηεκόλσλ ηεο πιεξνθνξηθήο, νη νπνίνη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 

δελ έρνπλ ηδηαίηεξε νηθεηόηεηα κε δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο πιεξνθνξίαο. Μηα «ζπκκαρία» κεηαμύ ηνπ ηκήκαηνο ηεο 

βηβιηνζήθεο θαη ηνπ ηκήκαηνο ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ νξγαληζκνύ, είλαη 

δπλαηό λα παξέρεη ηελ επθαηξία ζπλέλσζεο ησλ ηθαλνηήησλ γηα δηαρείξηζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ (από ηελ πιεπξά ησλ βηβιηνζεθνλόκσλ) κε ηα θαηάιιεια εξγαιεία 

νινθιήξσζεο θαη ηα ζπζηήκαηα ζπληήξεζεο (από ηελ πιεπξά ησλ πιεξνθνξηθώλ), 

κε απνηέιεζκα λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα γηα ηειηθή παξνρή νινθιεξσκέλσλ ιύζεσλ 

πιεξνθόξεζεο. 

 

 

6. Αλάγθε δηα βίνπ κάζεζεο 

Γεδνκέλσλ ησλ δηαξθώλ εμειίμεσλ θαη κεηαβνιώλ πνπ πθίζηαηαη ε ηξέρνπζα 

πξαγκαηηθόηεηα, δηαπηζηώλεηαη ε αλάγθε γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ηε ζπλερή 

επηκόξθσζε ησλ βηβιηνζεθνλόκσλ. Ο «ςεθηαθόο» βηβιηνζεθνλόκνο νθείιεη λα 

αλαπηύζζεη λννηξνπία επηδήηεζεο ζπλερνύο εθκάζεζεο, ώζηε λα είλαη ηθαλόο λα 

πξνζαξκόδεηαη ζηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο πνπ επηδέρεηαη ην πεξηβάιινλ. Κξίλεηαη 

απαξαίηεηε θαη αλαγθαία ε δηαξθήο επαθή ηνπ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ε ζηελή 

παξαθνινύζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο – επηζηήκε ηεο 

πιεξνθνξίαο. Απηό είλαη δπλαηό λα επηηεπρζεί κε ζπλερή επηκόξθσζε, κε ζεκηλάξηα, 

ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, πξνζσπηθή έξεπλα θαη κειέηε ησλ λέσλ δεδνκέλσλ, 

ζπκκεηνρή ζε νκάδεο εξγαζίαο θαη έξεπλαο. 

Οη βηβιηνζεθνλόκνη νθείινπλ λα αληηιεθζνύλ όηη εθείλνη θηλνύλ ηα λήκαηα ηεο 

εμέιημεο ή κε ηνπ επαγγέικαηνο ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο, θαη όηη πξέπεη λα 

ελεξγνπνηεζνύλ δπλακηθά, ώζηε λα βειηηώζνπλ ηηο ζπλζήθεο δηνίθεζεο ησλ 

βηβιηνζεθώλ θαη λα παξέρνπλ βειηησκέλεο ππεξεζίεο ζηνπο ρξήζηεο, ππεξεζίεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο.  

 

 

7. Δπίινγνο 

Ο «ςεθηαθόο» βηβιηνζεθνλόκνο γίλεηαη ν θύιαθαο ηεο ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο θαη ν 

θνξέαο κέζσ ηνπ νπνίνπ είλαη εθηθηή ε δεκνθξαηηθή πξόζβαζε ζηελ πιεξνθνξία. 

Μέζα από ην λέν πεξηβάιινλ πιεξνθόξεζεο, αλαπηύζζεη δηαξθώο λέεο δεμηόηεηεο, 

ελώ παξάιιεια πξνζαξκόδεη ηηο ήδε θεθηεκέλεο ζηα λέα δεδνκέλα, πηνζεηώληαο κε 

απηό ηνλ ηξόπν λένπο ξόινπο θαη λέεο ζπλεξγαζίεο. Η δπλακηθή έιεπζε θαη 

επηθξάηεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ επεξεάδεη ηόζν ηηο κεζόδνπο, όζν θαη ηα εξγαιεία 

γηα ηελ απόθηεζε ηεο πιεξνθνξίαο, ηα νπνία θαη ζα ζπλερίζνπλ λα κεηαβάιινληαη 

θαη λα εμειίζζνληαη κε δξακαηηθνύο ξπζκνύο, δηακνξθώλνληαο έηζη θαη ηηο λέεο 

ζπλζήθεο ζην ρώξν ησλ βηβιηνζεθώλ. Τν αλ νη βηβιηνζεθνλόκνη ζα θαηαθέξνπλ λα 

ζπκβαδίζνπλ κε απηέο ηηο λέεο γη’ απηνύο ζπλζήθεο, ή αλ νη λέεο εμειίμεηο ζα ηνπο 

επηζθηάζνπλ, επαθίεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο ίδηνπο.  

 

Βηβιηνγξαθία – Πεγέο δηαδηθηύνπ 

 

1. Screenivasulu, V. (2000) The role of a digital librarian in the management of 

digital information systems (DIS). The Electronic Library [Internet], Vol.18, 

No.1, pp.12-20  Available from: 



<http://www.emeraldinsight.com/Insight/ViewContentServlet?Filename=Published/EmeraldFullTextArt

icle/Pdf/2630180101.pdf> [Accessed 5 June 2007] 

2. Ingwersen, P. (1999) The role of libraries and librarians in Organizing Digital 

Information. Libri [Internet], vol.49, pp.11-15 

3. Dreilinger, S. (1992) From librarian to cybrarian: evolving role of the 

information professional [Internet]. From librarian to cybrarian: evolving 

role of the information professional. Available from: 

<http://durak.org/sean/pubs/librarian-to-cybrarian/librarian-to-cybrarian.pdf> [Accessed 10 June 

2007] 

4. Hashim, L. (2005) Trends and issues in preparing new era librarians and 

information professionals [Internet]. In: Proceedings of International 

Conference on Libraries, 14-16 March 2005, Penang Malaysia. Available 

from: <http://www.lib.usm.my/elmu-

equip/conference/Documents/ICOL%202005%20Paper%203%20Laili%20Hashim%20&%20Wan%20

Nor%20Haliza.pdf> [Accessed 18 June 2007] 

5. Pinfield, S. (2001) The changing role of subject librarians in academic 

libraries. Journal of Librarianship and Information Science [Internet] 33 

(1), pp.32-38 Available from: 

<http://eprints.nottingham.ac.uk/archive/00000033/03/jolis.pdf>  [Accessed 26 June 2007] 

6. Nieuwenhuysen, P. (2004) Challenges in the evolution of scientific and 

technological libraries: adaptation and synergy for survival and success 

[Internet]. In: IATUL Conference Proceedings of Library Management in 

Changing Environment, Cracow University of Technology, Poland, 31 

May - 3rd June 2004. Available from: 

<http://www.iatul.org/doclibrary/public/Conf_Proceedings/2004/Paul20Nieuwenhuysen.pdf> 

[Accessed 22 June 2007] 

7. Gupta, S., Singh, B. & Negi, A. (2005) Digital Libraries and changing role of 

information managers [Internet]. Digital Libraries and changing role of 

information managers. Available from: <http://library.igcar.gov.in/readit-

2005/conpro/lgw/s5-2.pdf> [Accessed 22 June 2007] 

8. Rao, K. N. & Babu, KH. (2001) Role of the Librarian in Internet and World 

Wide Web Environment. Informing Science [Internet], Vol.4 No.1. Available 

from: <http://inform.nu/Articles/Vol4/v4n1p025-034.pdf> [Accessed 28 June 2007] 

9. McMannen, S. R. (1999) Collaboration between librarians and 

information technologists: benefits to the corporate information 

consumer [Internet] Master thesis, University of NC at Chapel Hill. Available 

from: <http://ils.unc.edu/MSpapers/backup_pdf/McMannen.pdf> [Accessed 29 June 2007] 

10. Rapple, B. A. (1997) The Electronic Library: New Roles for Librarians. 

CAUSE/EFFECT [Internet], Vol.20, No.1, pp.45-51. Available from: 

http://escholarship.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=library_pubs [Accessed 23 

June 2007] 

11. Akkamahadevi, P H. (2001) Internet technologies: Changing role of 

information professionals [Internet]. In: Workshop on Multimedia and 

Internet Technologies, Bangalore 2001. Available from: 

<https://drtc.isibang.ac.in/bitstream/1849/8/2/Akku.pdf> [Accessed 24 June 2007] 

12. Lippincott, J. (1996) Collaboration: partnerships between librarians and 

information technologists [Internet]. In: Proceedings of Networked 

Information in an International Context, 9
th

 and 10
th

 February 1996, 

Heathrow, UK.  Available from: 

<http://www.ukoln.ac.uk/services/papers/bl/rdr6250/lippincott.html> [Accessed 24 June 2007] 

http://www.emeraldinsight.com/Insight/ViewContentServlet?Filename=Published/EmeraldFullTextArticle/Pdf/2630180101.pdf
http://www.emeraldinsight.com/Insight/ViewContentServlet?Filename=Published/EmeraldFullTextArticle/Pdf/2630180101.pdf
http://durak.org/sean/pubs/librarian-to-cybrarian/librarian-to-cybrarian.pdf
http://www.lib.usm.my/elmu-equip/conference/Documents/ICOL%202005%20Paper%203%20Laili%20Hashim%20&%20Wan%20Nor%20Haliza.pdf
http://www.lib.usm.my/elmu-equip/conference/Documents/ICOL%202005%20Paper%203%20Laili%20Hashim%20&%20Wan%20Nor%20Haliza.pdf
http://www.lib.usm.my/elmu-equip/conference/Documents/ICOL%202005%20Paper%203%20Laili%20Hashim%20&%20Wan%20Nor%20Haliza.pdf
http://eprints.nottingham.ac.uk/archive/00000033/03/jolis.pdf
http://www.iatul.org/doclibrary/public/Conf_Proceedings/2004/Paul20Nieuwenhuysen.pdf
http://library.igcar.gov.in/readit-2005/conpro/lgw/s5-2.pdf
http://library.igcar.gov.in/readit-2005/conpro/lgw/s5-2.pdf
http://inform.nu/Articles/Vol4/v4n1p025-034.pdf
http://ils.unc.edu/MSpapers/backup_pdf/McMannen.pdf
http://escholarship.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=library_pubs
https://drtc.isibang.ac.in/bitstream/1849/8/2/Akku.pdf
http://www.ukoln.ac.uk/services/papers/bl/rdr6250/lippincott.html

