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Νέεο κνξθέο ππεξεζηώλ, λέεο ιεηηνπξγίεο θαη λένη ξόινη ηεο Υπεξεζίαο Πιεξνθόξεζεο: 

ηεθκεξηωκέλε απνηύπωζε ηωλ ηάζεωλ 

 

Υαιεπιίνγινπ Άξηεκηο θαη Βαζηιαθάθε Δπγελία 

 

Ειζαγωγή 

Η ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ 

ζπζηεκάησλ (ICTs), πξνθάιεζαλ αιιαγέο πνπ θαλείο δελ θαηάθεξε λα πξνβιέςεη θαη λα 

παξαθνινπζήζεη πιήξσο. ην πιαίζην απηήο ηεο κεηαβαιιφκελεο πξαγκαηηθφηεηαο, νη 

Δπηζηήκνλεο ηεο Πιεξνθνξίαο πξνζπαζνχλ κέζσ ηεο βηβιηνγξαθίαο λα δηαηππψζνπλ 

ζεσξίεο θαη απφςεηο γηα ην κέιινλ ησλ Τπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο. 

ην παξφλ άξζξν, κέζσ βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο θαη πνηνηηθήο αλάιπζεο ζα 

δηαηππσζνχλ κηα ζεηξά απφ επηζηεκνληθέο ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο ζα δνζνχλ απαληήζεηο 

αλζνινγεκέλεο απφ ηε δηεζλή θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία. Οπζηαζηηθά, ην εξψηεκα πνπ 

ζέηνπλ νη ζπγγξαθείο αθνξά ζην αλ είλαη αλαγθαίν θαη ρξήζηκν, ζε κηα θνηλσλία πνπ 

ζπλερψο αλαπξνζδηνξίδεη ηνπο ξφινπο θαη ηηο αλάγθεο ηεο, λα γίλνληαη πξνβιέςεηο γηα ην 

κέιινλ ησλ Τπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ζε κηα 

δεθαεηία ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα αλέπηπμαλ ππνινγηζηηθή ηζρχ πέξαλ ηεο αλακελφκελεο. 

Η θνηλσλία, επίζεο, γίλεηαη δέθηεο λέσλ πνιηηηθννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, ηε ζηηγκή πνπ νη 

πιεξνθνξίεο απμάλνληαη πνζνηηθά κε δεηνχκελν ηελ πνηνηηθή ηνπο αλάιπζε. Καζ’ φιν απηφ 

ην δηάζηεκα, λέα είδε Βηβιηνζεθψλ αλαπηχρζεθαλ, λέεο κνξθέο ππεξεζηψλ πξνέθπςαλ, λένη 

ηχπνη πιεξνθνξηαθψλ πξντφλησλ αλαδεηρζήθαλ. Μέζα ζην πιαίζην απηψλ ησλ εμειίμεσλ, 

δηεξσηψληαη νη ζπγγξαθείο πψο θαζίζηαηαη εθηθηφ λα πξνζδηνξηζηεί κε, έζησ ζρεηηθή, 

αθξίβεηα ε κειινληηθή κνξθή ησλ ππεξεζηψλ, ιεηηνπξγηψλ θαη ξφισλ ησλ Τπεξεζηψλ 

Πιεξνθφξεζεο. 

 

Το μέλλον ηηρ Υπηπεζίαρ Πληποθόπηζηρ 

Πξνο αλαδήηεζε ζηαζεξψλ δεδνκέλσλ, πνπ ζα εμαζθάιηδαλ κηα αμηφπηζηε πξφβιεςε 

ζρεηηθά κε ην κέιινλ ησλ Τπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο, δηαηππψζεθαλ πνηθίιεο απφςεηο, απφ 

ηηο νπνίεο ζηαρπνινγνχκε ηηο επηθξαηέζηεξεο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία: α) ην κέιινλ 

δηακνξθψλεηαη θπξίσο απφ απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζην παξφλ, β) δελ ππάξρεη 

αλαπφθεπθην κέιινλ, αιιά κηα ζεηξά ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ απφ ηηο νπνίεο κπνξεί θαλείο λα 

δηαιέμεη ηηο πξνο εθείλνλ ζπκθέξνπζα θαη γ) ε παξαδνρή φηη ην κέιινλ απνηειεί πξντφλ 

δηαδνρηθψλ αιιεινεπηδξάζεσλ θαη αιιειεμαξηήζεσλ ησλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ, φπνπ 

ε εμέιημε ζε έλα ηνκέα επεξεάδεη άκεζα ηελ πνξεία ελφο άιινπ ηνκέα, φρη θαη’ αλάγθε 

παξαπιήζηνπ. Γηα λα επηηεπρζεί έζησ ν έιεγρνο ηεο πηζαλήο κνξθήο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ιάβνπλ νη Τπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο, είλαη απαξαίηεην λα αλαπηπρζνχλ κεραληζκνί πνπ λα 

κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο θαη λα ελεκεξψλνπλ γηα ηηο αιιαγέο πνπ πξέπεη λα 

γίλνπλ, ψζηε λα ππάξρεη ζπκβαηφηεηα κε ηηο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε πξαγκαηηθφηεηαο 

(Guscott,2002). 

Η πξφβιεςε ηνπ κέιινληνο ησλ Τπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί κηα απιή δηαδηθαζία, ηαπηφρξνλα, φκσο θαη εμαηξεηηθά πεξίπινθε. Απιή, 

γηαηί ελέρνπλ δχν πηζαλά απνηειέζκαηα: α) θάπνηα πξάγκαηα φλησο ζα αιιάμνπλ, ελψ β) 

άιια ζα παξακείλνπλ ίδηα. Σν αδχλαην ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, πνπ πεξηπιέθεη ηελ θαηάζηαζε, 

έγθεηηαη ζηε δπζθνιία θαζνξηζκνχ ησλ πξαγκάησλ πνπ ζα αλήθνπλ ζηελ θαζεκία απφ ηηο 

δχν θαηεγνξίεο, πεηπραίλνληαο ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ αθξίβεηαο. Οπνηαδήπνηε πξφβιεςε 

κπνξεί λα αμηνινγεζεί, εάλ αθνξά ζε γεγνλφηα πνπ αλήθνπλ ζην παξειζφλ. Η εμέηαζε ηεο 

πξφβιεςεο ζα νδεγήζεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ παξειζφληνο, πνπ επαγσγηθά ζα ζπκβάιιεη ζηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαη ηε δηαηχπσζε πξνβιέςεσλ γηα ην κέιινλ. Έρνληαο 

πιήξσο θαηαλνήζεη ηηο αλάγθεο, ηνπο δεζκνχο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ παξειζφληνο, είλαη 
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δπλαηφλ λα δηακνξθσζεί θαιχηεξε εηθφλα ηνπ παξφληνο θαη κεξηθή εθηίκεζε ηνπ κέιινληνο 

(Tyckoson, 2002). 

Η κεγαιχηεξε, ίζσο, ςεπδαίζζεζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζε απηφλ πνπ εμεηάδεη ην 

κέιινλ, είλαη φηη κπνξεί λα ην πξνβιέςεη. Τπάξρνπλ δχν βαζηθνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ ηελ 

πξφβιεςε ηνπ κέιινληνο πξνβιεκαηηθή: α) ην φηη ε πξφβιεςε πξέπεη λα είλαη αμηφπηζηε ζε 

κεγάιν βαζκφ θαη β) ν «εγθισβηζκφο» ζε έλα πηζαλφ ζελάξην, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

κνλάρα εάλ επαιεζεπηνχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Οη πξνβιεκαηηζκνί, βέβαηα, πνπ 

γελλψληαη είλαη πνιιαπινί, φπσο γηα παξάδεηγκα ην αλ ππάξρεη κνλάρα έλα κέιινλ αλά 

πεξίπησζε (Wilson, 2004). 

Δλίνηε, είλαη πξνηηκφηεξν λα αλαηξέμεη θαλείο ζηηο βαζηθέο αμίεο θαη αξρέο πνπ 

δηέπνπλ ηηο Τπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο θαη λα πξνβεί ζε ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ αμηψλ θαη ηνπ Οξγαληζκνχ (Atkinson, 2001), θαζψο νη ξαγδαίεο 

εμειίμεηο κπνξεί λα απνηειέζνπλ ηξνρνπέδε θαηά ηε δηαδηθαζία αλαπξνζαξκνγήο θαη 

επηβεβαίσζεο ηνπ ξφισλ (Creth, 1996). 

Οη επηθεθαιήο ησλ Οξγαληζκψλ επηθνξηίδνληαη κε ηηο πεξηζζφηεξεο επζχλεο. 

Τπάξρνπλ ηξία είδε ζελαξίσλ πνπ ζπλήζσο ιακβάλνληαη ππφςε (Guscott, 2002): α) ην 

δπλαηφ (possible), β) ην πηζαλφ (probable) θαη γ) ην πξνηηκεηέν ή κε (preferable/ 

undesirable). Βάζεη ησλ ζελαξίσλ, ζην κηθξφ πνζνζηφ πξφβιεςεο, ην κέιινλ ησλ Τπεξεζηψλ 

Πιεξνθφξεζεο ζα είλαη πεξηζζφηεξν ζέκα επηινγψλ παξά απφιπηεο πηνζέηεζεο ηνπ 

άγξαθνπ πεπξσκέλνπ ηνπο. Αθφκα δε, είλαη πξνηηκφηεξν νη Οξγαληζκνί λα επηθεληξψλνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο ζηε κειέηε ηνπ πεξηβάιινληνο, κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ηνπ θνηλνχ θαη ηελ εμαζθάιηζε ππεξεζηψλ θαη 

πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο, εθκεηαιιεπφκελνη ηηο πξνφδνπο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηεο 

Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (Friend, 1998). 

Σέινο, νη Τπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο νθείινπλ λα έρνπλ σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ 

πηνζέηεζε ηεο έλλνηαο ησλ “agents of change”, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία. Ο φξνο πεξηιακβάλεη ηελ επηηπρεκέλε ελζσκάησζε ησλ αιιαγψλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηνπνζεηψληαο ηνλ «ρξήζηε» ζην θέληξν ηνπ ζπζηήκαηφο ηνπο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν, ζα απνηειέζνπλ Ιδξχκαηα ρσξίο ηνίρνπο (without walls), ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ην 

θνηλφ ζα κπνξεί θπιάζζνληαο ηελ αμία ηεο πιεξνθνξίαο σο δεκφζην αγαζφ, λα έρεη 

πξφζβαζε ρσξίο ρσξνρξνληθνχο θαη ινηπνχο πεξηνξηζκνχο (Basefsky, 1999). 

 

Παπάγονηερ πος επηπεάζοςν και διαμοπθώνοςν ηο μέλλον ηων Υπηπεζιών Πληποθόπηζηρ 

ε κηα πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάινπλ δηαρξνληθά ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο δνκήο θαη ηεο κνξθήο ησλ Τπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο, 

θαζψο θαη ην πνζνζηφ επηξξνήο ηνπο θαηά ηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία, αλαθέξνπκε 

επηγξακκαηηθά ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο: (Byrne, 1998; Ershova and Hohlov, 2000): 

 Η αλάπηπμε Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ (Computer Technologies) 

 Οη Σερλνινγίεο ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη ηεο Πιεξνθνξίαο (Information and Communication 

Technologies ICTs) 

 Η αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηνπ Γηαδηθηχνπ (World Wide Web) 

 Η αχμεζε ηεο Πιεξνθνξίαο 

 Η πνιππινθφηεηα ηεο γλψζεο θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο 

 Ο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο εθδνηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηε ζηαδηαθή αχμεζε ηεο ειεθηξνληθήο 

δεκνζίεπζεο 

 Η Παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ κέζσλ παξαγσγήο 

 

Ο παξαπάλσ θαηάινγνο, αλ θαη ζπλνπηηθφο, παξέρεη ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ 

ππεηζέξρνληαη θαηά ηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία ησλ Τπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο ζηε ζχγρξνλε 

θνηλσλία. Οη επηκέξνπο παξάγνληεο δηακνξθψλνληαη απφ εηδηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
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Τπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο, φπσο είλαη ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ε 

γεσπνιηηηθή ζέζε ηνπ Οξγαληζκνχ, ην θνηλφ ηνπ θιπ. ε απηφ ην ζεκείν παξεκβαίλεη ν 

Δπηζηήκνλαο ηεο Πιεξνθφξεζεο, ν νπνίνο θαη επηθνξηίδεηαη κε ηνλ δχζθνιν ξφιν ηεο 

επαγξχπλεζεο, ζπλερνχο ελεκέξσζεο θαη δξάζεο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθή αληαπφθξηζε 

ζηηο αλαδπφκελεο πξνθιήζεηο. 

 

Παπαδοζιακέρ & Νέερ Αξίερ – Αποζηολή ηων Υπηπεζιών Πληποθόπηζηρ 

Κάζε θνξά πνπ νη Βηβιηνζήθεο, Αξρεία, Κέληξα Σεθκεξίσζεο θ.ιπ. σο Τπεξεζίεο 

Πιεξνθφξεζεο θαινχληαλ λα ζπκβαδίζνπλ κε ηελ επνρή ηνπο θαη κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο 

ησλ ρξεζηψλ ηνπο, θαηέιεγαλ ζε αλαζεψξεζε ησλ βαζηθψλ αμηψλ θαη ζηφρσλ ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα ην επηηχρνπλ. Παξά ηηο απφςεηο γηα ην αλ κπνξεί θαλείο λα πξνβιέςεη ην 

κέιινλ ησλ Τπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο θαη ηα δηάθνξα ζελάξηα πνπ δηαηππψλνληαη θαηά 

θαηξνχο, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ην ζπκπέξαζκα είλαη θνηλφ. Πξνθεηκέλνπ νη 

Τπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο λα κεηαβνχλ επηηπρψο απφ ηε κία θαηάζηαζε ζηελ άιιε, ε νπνία 

δεχηεξε θαηάζηαζε ελίνηε δηαθέξεη παξαζάγγαο, νθείινπλ λα επηζηξέςνπλ ζηηο 

παξαδνζηαθέο αμίεο θαη ζηφρνπο ηνπο, ηηο νπνίεο θαη αλάινγα λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ, 

δηαηεξψληαο ηεο αθέξαηεο ή ελζσκαηψλνληαο θαηλνχξγηεο. 

 

Αμία/ Σηόρνο Δπαλαπξνζδηνξηζκόο Νέα 

Δληνπηζκφο, ζπγθέληξσζε θαη νξγάλσζε ηεο 

πιεξνθνξίαο 
√ 

 

 

Παξνρή εμαηνκηθεπκέλεο πιεξνθνξίαο  √ 

Δμαζθάιηζε δηαξθνχο πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία √  

Δπαθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο αλαδήηεζεο ησλ ρξεζηψλ  (Human 

Information Behavior) 

 √ 

 

Δπηθέληξσζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

ρξεζηψλ 

 √ 

 

Πξνζθνξά παθέησλ πιεξνθνξηψλ ζε decision 

makers 

 √ 

 

Όπσο δηαθαίλεηαη θαη απφ ηνλ παξαπάλσ ζπλνπηηθφ πίλαθα, απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη αθ’ 

ελφο ε πξνζαξκνγή θαη έθθξαζε παιαηψλ αμηψλ θαη ζηφρσλ ζηα δεδνκέλα ηεο λέαο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη αθ’ εηέξνπ ε ελζσκάησζε νξηζκέλσλ λέσλ αμηψλ πνπ απνξξένπλ απφ 

ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο, ηελ νπνία νη Τπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο θαινχληαη λα 

εμππεξεηήζνπλ. Οη αμίεο θαη ζηφρνη ζην ζχλνιφ ηνπο νθείινπλ λα πινπνηεζνχλ κε ηέηνηνλ 

ηξφπν, ψζηε νη ιεηηνπξγίεο θαη ππεξεζίεο πνπ νη Τπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο παξέρνπλ ζην 

θνηλφ λα αληαπνθξίλνληαη απφιπηα ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο, είηε απηέο έρνπλ δεισζεί είηε φρη. 

 

Υπηπεζίερ & Λειηοςπγίερ: Νέερ ή Αναπποζδιοπιζμόρ Παλαιοηέπων; 

Οη Τπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο έρνληαο εθ λένπ πξνζδηνξίζεη ηηο αμίεο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ 

απνζηνιή ηνπο νθείινπλ λα αλαπηχμνπλ θαη ηα αληίζηνηρα εξγαιεία, ηηο ππεξεζίεο θαη 

ιεηηνπξγίεο πνπ ζα ραίξνπλ εθαξκνγήο ζην πιαίζην ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο. ε απηφ ην 

ζεκείν, ηίζεηαη εξψηεκα γηα ην αλ ζα πξέπεη λα αλαδηακνξθψλνπλ παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο ή 

λα αλαπηχζζνπλ λέεο, αθπξψλνληαο εθείλεο πνπ πιένλ δελ βξίζθνπλ εθαξκνγή θαη δελ 

εμππεξεηνχλ ηξέρνπζεο αλάγθεο. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί επηρεηξείηαη κηα ζπλνπηηθή 

παξάζεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ κεηαβάιινληαη, αιιά θαη ησλ λέσλ πνπ 

ζηαδηαθά αλαπηχζζνληαη. 

 

Υπεξεζίεο/ Λεηηνπξγίεο Δπαλαπξνζδηνξηζκόο Νέα 
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Δθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ζηε ρξήζε ησλ 

ζπζηεκάησλ θαη ηνπ πιηθνχ ησλ Τπεξεζηψλ 

Πιεξνθφξεζεο 

√  

Παξνρή βνήζεηαο απαληψληαο ζε δηάθνξα 

εξσηήκαηα θαη εληνπίδνληαο ηελ πιεξνθνξία πνπ 

ρξεηάδνληαη νη ρξήζηεο. 

√  

Δπηινγή θαη ζπιινγή ηεο πιεξνθνξίαο κε βαζηθφ 

θξηηήξην ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ θαη θαηά πφζν ε 

πιεξνθνξία πνπ επηιέρζεθε αληαπνθξίλεηαη ζε 

απηέο ηηο αλάγθεο. 

√  

Οξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο κε ηελ αλάπηπμε 

θαηλνηφκσλ εξγαιείσλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

αλάθηεζε, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ πξφζβαζε ηνπ 

ρξήζηε ζηελ πιεξνθνξία. 

√  

Καηαινγνγξάθεζε θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ πνπ 

πεξηγξάθνπλ κνλαδηθά ην εθάζηνηε ηεθκήξην 

αλεμαξηήησο θπζηθήο ππφζηαζεο κε ηε ρξήζε λέσλ 

εξγαιείσλ 

√  

Δμαηνκίθεπζε ηεο πιεξνθνξίαο (personalization)   √ 

ρεκαηηζκφο πξνθίι ρξεζηψλ (profiling)   √ 

Αλάπηπμε θαη πξνζθνξά ζπζηεκάησλ ζπζηάζεσλ 

(recommendation systems) 
 √ 

Γηακφξθσζε ζπλεξγαηηθνχ πεξηβάιινληνο 

(collaborative infrastructure) 
 √ 

Δπηιεθηηθή δηάρπζε πιεξνθνξηψλ (SDI) √ √ 

Αλάπηπμε πνιπγισζζηθψλ βάζεσλ πιεξνθνξηψλ  √ 

Γηαρείξηζε ηεο Γλψζεο (Knowledge Management)  √ 

Γαλεηζκφο θαη δηαδαλεηζκφο ζα αληηθαηαζηαζνχλ 

απφ ηελ αλάγθε ππνγξαθήο ζπκβάζεσλ γηα ηελ 

εμαζθάιηζε πξφζβαζεο ζε φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξεο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη δηαδηθηπαθέο 

πεγέο πιεξνθφξεζεο, κε ηελ δπλαηφηεηα άκεζεο 

ρξήζεο θαη δηάζεζεο ηνπ πιηθνχ ζηνπο ρξήζηεο 

Πιεξνθφξεζεο 

√  

 

θνπφο ηεο αλσηέξσ ζχληνκεο θαηαγξαθήο ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ήηαλ λα δνζεί ην 

γεληθφ πιαίζην πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ αλάγθε γηα πξνζαξκνγή ζηηο απαηηήζεηο κηαο λέαο θαη 

ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο πξαγκαηηθφηεηαο˙ πξνζαξκνγή πνπ ζα επηηεπρζεί κνλάρα κέζσ 

ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο δηαηήξεζεο θαη ίζσο, αλαδηακφξθσζεο ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηψλ 

θαη ιεηηνπξγηψλ, κε ηελ αλάπηπμε λέσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ σο απφξξνηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ. Ο απψηεξνο ζηφρνο είλαη νη Τπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο λα 

πξνζθέξνπλ ζην θνηλφ ηνπο ππεξεζίεο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη αθξηβψο ζε 

ηξέρνπζεο απαηηήζεηο, ζπκβαδίδνληαο κε ηηο εμειίμεηο ηεο επνρήο. 

 

Νέοι Ρόλοι ηων Υπηπεζιών Πληποθόπηζηρ 
Οη αιιαγέο ζηε κνξθή ηεο παξερφκελεο πιεξνθνξίαο ζπλεπάγεηαη θαη αιιαγή ηνπ ξφινπ 

ησλ Τπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο, ηφζν ζε επίπεδν ππεξεζίαο (Βηβιηνζήθεο, Αξρείνπ θιπ.), 

φζν θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Οη αιιαγέο αθνξνχλ, επίζεο θαη ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία θαη δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο, απφ ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγείηαη έσο ηε ζηηγκή 

πνπ θηάλεη ζηνλ ρξήζηε κε ηε κνξθή ηειηθνχ πξντφληνο. 
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 ε θάζε πεξίπησζε ν «πβξηδηθφο» ραξαθηήξαο ησλ Τπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο, σο 

λέν κνληέιν δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο, δηαθνξνπνηεί ην παξαδνζηαθφ πεξηβάιινλ. 

Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ζπκβαηηθνί θαη ςεθηαθνί 

πιεξνθνξηαθνί πφξνη παξάγνληαη, δηαθηλνχληαη, ρξεζηκνπνηνχληαη θαη αλαπηχζζνληαη κε 

παξάιιειεο κεζφδνπο θαη ελίνηε κε ηαπηφρξνλνπο ξπζκνχο. Απηφ ην λέν πεξηβάιινλ, 

πξνζδηνξίδεη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν θαη ην ξφιν πνπ θάζε θνξά ζα δηαδξακαηίζεη ε 

Τπεξεζία Πιεξνθφξεζεο (Μπσθνο, 2002). ην πιαίζην ηνπ «πβξηδηθνχ πεξηβάιινληνο» θαη 

κε γλψκνλα απηφ, ζα αλαπηπρζεί ην ζέκα ηεο παξνχζεο εηζήγεζεο. 

 

Ο Ρόλορ ηων Υπηπεζιών Πληποθόπηζηρ 

Οη Τπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο αλέθαζελ δηαρψξηδαλ ηνλ ξφιν ηνπο βάζεη θνηλνχ, πιηθνχ, 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ πξντφλησλ. Έηζη εμεγείηαη θαη ν δηαρσξηζκφο 

ηνπο ζε Αθαδεκατθέο, Γεκνηηθέο, ρνιηθέο Βηβιηνζήθεο θιπ. Καη’ αληηζηνηρία, ν 

δηαρσξηζκφο ησλ ξφισλ πξαγκαηνπνηείηαη κε θξηηήξην ηε λνκηθή ηνπο ππφζηαζε, ην 

θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο θιπ. (Υισκνχδεο θαη Κσζηαγηφιαο, 2004). 

Οη ειιεληθέο Βηβιηνζήθεο είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά θάζε Οξγαληζκνχ (δηνηθεηηθά, ηερλνινγηθά, λνκηθά θιπ.) είλαη πνπ 

θαζνξίδνπλ θαη ηνλ ξφιν πνπ απηφο ελδχεηαη ζην πιεξνθνξηαθφ πεξηβάιινλ θαη θαζνξίδνπλ 

ηηο ππεξεζίεο, ηα πξντφληα θαη φια ηα πιεξνθνξηαθά παξαγφκελα ηνπ Οξγαληζκνχ, πνπ ζην 

ζχλνιφ ηνπο απνηεινχλ θαη ηελ «εηθφλα» ηνπ πξνο ηα έμσ. 

Ο λένο ξφινο πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη κηα ζχγρξνλε Τπεξεζία Πιεξνθφξεζεο, 

δελ απνηειεί απιψο ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ζε λέεο δηνηθεηηθέο θαη ηερλνινγίεο, αιιά 

πεξηζζφηεξν ζεκαηνδνηεί ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά αλάκεζα ζην παξαδνζηαθφ θαη ην λέν ππφ 

δηακφξθσζε πεξηβάιινλ ηεο πιεξνθνξίαο. Νέεο κνξθέο ππεξεζηψλ, λέεο ιεηηνπξγίεο, 

εκθάληζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ σο ηφηε απνηεινχζαλ επζχλε ηξίησλ, έξρνληαη ηψξα λα 

πξνζηεζνχλ ζην ελεξγεηηθφ κηαο ζχγρξνλεο Τπεξεζίαο Πιεξνθφξεζεο. 

 Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα ησλ λέσλ ξφισλ γηα ηνπο Οξγαληζκνχο Πιεξνθφξεζεο 

είλαη ε δπλακηθή ζπκκεηνρή ζηελ παξαγσγή πξσηνγελνχο πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, ε 

αλάπηπμε εηδηθψλ ινγηζκηθψλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο, ε δεκηνπξγία 

νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο, ε πινπνίεζε ςεθηαθψλ ζπιινγψλ 

κε ηελ ελζσκάησζε GIS ζπζηεκάησλ, ε παξνρή εμαηνκηθεπκέλεο πιεξνθνξίαο θιπ. 

Αλαπηχζζνληαο δξάζεηο φπσο νη παξαπάλσ, νη Τπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο θαινχληαη λα 

δηαρεηξηζηνχλ κε δηνηθεηηθή ζπλέπεηα, επειημία δνκψλ θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα ην λέν 

κνληέιν Γηαρείξηζεο ηεο Πιεξνθνξίαο, ην νπνίν νπζηαζηηθά απνηειεί θαη ηε κεηάβαζε απφ 

ην ζπκβαηηθφ ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ. 

 Οη πξαθηηθέο θαη νη κέζνδνη άιισλ Δπηζηεκψλ, φπσο ηεο Γηνίθεζεο, ηεο 

Δπηθνηλσλίαο, ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ θιπ., απνηεινχλ εξγαιεία, ε πηνζέηεζε ησλ νπνίσλ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζχγρξνλσλ ζηφρσλ. Η πξφβιεςε ηεο ηειηθήο 

επηηπρίαο ή κε ησλ Τπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο είλαη παξαθηλδπλεπκέλε. Άιισζηε, ε ζεσξία 

κνλαρά δελ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ην απνηέιεζκα, θαη ζηελ πξάμε νη αλαηξνπέο είλαη 

ζχλεζεο θαηλφκελν. Σν παξειζφλ ζεσξείηαη μεπεξαζκέλν ήδε. Σν παξφλ είλαη ξεπζηφ. Σν 

κέιινλ άγλσζην. Σν λέν κνληέιν Γηαρείξηζεο ηεο Πιεξνθνξίαο, ην «πβξηδηθφ πεξηβάιινλ», 

νη επηηαγέο ηεο Νέαο Οηθνλνκίαο, νη πνηθίιεο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο, ε πιεξνθνξία σο 

δεκφζην αγαζφ, ε γλψζε σο δχλακε – θάζε ζηνηρείν κεκνλσκέλα, αιιά θαη ζην ζχλνιφ ηνπο 

απνηεινχλ παξάγνληεο δηακφξθσζεο ησλ λέσλ ξφισλ ησλ Τπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο. 

 

Ο Ρόλορ ηων Επιζηημόνων ηηρ Πληποθοπίαρ 

ε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ αιιαγή ηνπ ξφινπ ησλ Τπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο βξίζθεηαη 

θαη απηή ησλ Δπηζηεκφλσλ ηεο Πιεξνθνξίαο. Ρφινο πην απαηηεηηθφο θαη κε δηεπξπκέλα φξηα 

(Materska, 2004), απνδίδεηαη ζε έλλνηεο, φπσο «εηδηθφο ηεο γλψζεο» (knowledge specialist), 
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«αξρηηέθηνλαο ηεο γλψζεο» (knowledge architect), «επηθεθαιήο ηεο γλψζεο» (chief 

knowledge officer), «δεκηνπξγφο ηεο γλψζεο» (knowledge creator), «εξγάηεο ηεο γλψζεο» 

(knowledge worker) θιπ. (Loughridge, 1999). Ο παξαδνζηαθφο ηίηινο ηνπ «βηβιηνζεθάξηνπ» 

αληηθαζίζηαηαη κε απηφλ ηνπ «βηβιηνζεθνλφκνπ», γλσξίδνληαο πνηθίιεο εμεηδηθεχζεηο, φπσο 

«θαηαινγνγξάθνο», «ηεθκεξησηήο», «επξεηεξηαζηήο» θιπ., δειψλνληαο θαη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ηελ επεξρφκελε επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε. 

Παξαθάησ πξνβαίλνπκε ζε κηα ελδεηθηηθή παξάζεζε ησλ πξνζφλησλ – ηθαλνηήησλ – 

δεμηνηήησλ πνπ νθείιεη λα δηαζέηεη ν ζχγρξνλνο επηζηήκνλαο ηεο πιεξνθνξίαο, ψζηε λα 

κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηνπο εθάζηνηε ξφινπο πνπ νη δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο 

ηνπ επηβάιινπλ (Ugonna, 1999): 1. καηάλληλη επιζηημονική καηάπηιζη και εξειδίκεςζη ζηον 

ηομέα ηος, 2. ανηιληπηική/ μαθηζιακή ικανόηηηα, 3. επικοινωνιακή ικανόηηηα, 4. ικανόηηηα 

ζςνεπγαζίαρ, 5. εκπαιδεςηικέρ ικανόηηηερ, 6. επεςνηηικέρ δςναηόηηηερ, 7. θέληζη δια βίος 

εκπαίδεςζηρ, 8. κοινωνόρ ηων εξελίξεων, 9. δημιοςπγόρ ηων εξελίξεων, 10. ήθορ/ 

επαγγελμαηική ζςνείδηζη και 11. διοικηηικέρ ικανόηηηερ. 

Η δηεχξπλζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ νξίδνληα ησλ Βηβιηνζεθνλφκσλ θαη ε εκθάληζε 

λέσλ εηδηθνηήησλ απνξξέεη απφ ηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία ηεο Δπηζηήκεο, ελψ επηηαθηηθή 

εκθαλίδεηαη νινέλα θαη ε αλάγθε ζπλχπαξμεο κε άιια επηζηεκνληθά πεδία, φπσο ηεο 

Πιεξνθνξηθήο θαη ηεο Αξρεηνλνκίαο. 

Ο Γηεπζπληήο κηαο Τπεξεζίαο Πιεξνθφξεζεο δηαδξακαηίδεη κε ηε ζεηξά ηνπ θαίξην 

ξφιν. Οη ζχγρξνλνη πιεξνθνξηαθνί Οξγαληζκνί ρξεηάδνληαη επηθεθαιήο έλαλ «manager», ν 

νπνίνο ζπκπνξεχεηαη κε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη θνηλσληθέο επηηάζεηο ηεο επνρήο, 

δηαζέηεη κηα εγεηηθή θηινζνθία ζρεδηαζκέλε κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα ζπλδπάδεη παξάγνληεο, 

φπσο ε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ε δεκηνπξγία πγηνχο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, 

ε παξνρή θηλήηξσλ θαη αληηθηλήηξσλ ζην πξνζσπηθφ, ε πηνζέηεζε αμηνθξαηηθψλ θξηηεξίσλ, 

ε ηθαλνπνίεζε ησλ ινγηθψλ αηηεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ε άξξεηε ζχλδεζε ακνηβήο, ηφζν 

εζηθήο, φζν θαη πιηθήο κε ηελ απφδνζε, ε γεληθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, 

ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θξίζεσλ, ε ζηειέρσζε ηνπ Οξγαληζκνχ κε πξνζσπηθφ πςειψλ 

πξνδηαγξαθψλ. Δπίζεο, ν ξφινο κηαο ζχγρξνλεο δηνίθεζεο πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηελ 

πηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ εηδηθνχ κάξθεηηλγθ, ζηελ αλάπηπμε επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο θαη 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ζηε δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ θαη θνηλνπξαμηψλ θαη ζηελ 

άζθεζε ηερληθψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ιεηηνπξγηψλ θαη παξαγφκελσλ πξντφλησλ 

(Υισκνχδεο θαη Κσζηαγηφιαο, 2004). 

Γηα λα κπνξέζεη ν ζχγρξνλνο Γηεπζπληήο λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηνπ λένπ 

ξφινπ ηνπ, νθείιεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ εθφδηα θαη αξεηέο, φπσο (Σδεθάθεο, 2002): 1. 

ένηονη και δημιοςπγική πποζωπικόηηηα, 2. ιζσςπό ακαδημαϊκό ςπόβαθπο και μόπθωζη πάνω 

ζηο ανηικείμενο, 3. διαζςνδέζειρ και γνωπιμίερ ζε εθνικό και διεθνέρ επίπεδο, 4. παιδεία, 

καλλιέπγεια, ήθορ και 5. επικοινωνιακέρ ικανόηηηερ. 

 

Υπηπεζίερ Πληποθόπηζηρ σωπίρ Τοίσοςρ; 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία απαληάηαη ζπρλά ε αλάπηπμε ζελαξίσλ ζρεηηθά κε ην κέιινλ ησλ 

Βηβιηνζεθψλ, ηεο εμέιημεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ βηβιηνζεθνλφκνπ, αθφκα δε θαη ηεο ηχρεο 

ηνπ έληππνπ πιηθνχ ζηελ ςεθηαθή επνρή (Raitt, 1999). Καηά ηε γλψκε, φκσο, ησλ 

ζπγγξαθέσλ, ην λα κπεη θάπνηνο ζε δηαδηθαζία πξφβιεςεο ηνπ κέιινληνο ησλ Τπεξεζηψλ 

Πιεξνθφξεζεο θαη ησλ ζπλαθψλ ζηνηρείσλ, είλαη ηδηαίηεξα παξαθηλδπλεπκέλν, αθφκα θη αλ 

θαλείο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα «αθνπγθξάδεηαη» ηηο ηάζεηο ηεο επνρήο θαη ηηο αλάγθεο ηεο 

αγνξάο.  

ε θάζε πεξίπησζε, ε πξφβιεςε ηεο πνξείαο ησλ Τπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο δελ έρεη 

ηφζε ζεκαζία. Ήδε νη πεξηζζφηεξνη ζεσξνχκαζηε θνηλσλνί ηεο επαλάζηαζεο πνπ επέθεξε ε 

δεκηνπξγία ησλ Φεθηαθψλ Βηβιηνζεθψλ θαη ν πινχηνο ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

απηέο παξέρνπλ, κε φιεο ηηο πξνθιήζεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ απνξξέεη ε χπαξμή 
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ηνπο. Η παξνχζα θαηάζηαζε απνδεηθλχεη πσο ε χπαξμε απνθνκκέλσλ απφ παξαδνζηαθέο 

ιεηηνπξγίεο Φεθηαθψλ Βηβιηνζεθψλ δελ γλσξίδεη αθφκα επξεία δηάδνζε. Σν ζχλεζεο 

θαηλφκελν είλαη ε αλάπηπμε Φεθηαθψλ Βηβιηνζεθψλ ζηνπο θφιπνπο παξαδνζηαθψλ. 

Αλεμάξηεηα απφ ην αλ νη Τπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο ηνπ κέιινληνο ζα έρνπλ ηνίρνπο 

ή φρη, εθείλν πνπ πξέπεη λα καο απαζρνιεί είλαη αλ ζα θαηαθέξνπλ λα δηαηεξήζνπλ 

ζεκειηψδεο αμίεο, ήδε ππάξρνπζεο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά πξνβάιιεη απηή ηεο παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ θαη ηεο δηάρπζεο ηεο γλψζεο ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο κηαο ρψξαο, κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη παηδεία. 

 

Δπίινγνο 

Οη ζπγγξαθείο ζην παξφλ άξζξν αξρηθά παξέζεζαλ ηηο απφςεηο ζρεηηθά κε ην κέιινλ ησλ 

Τπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο, φπσο αλαπηχζζνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, θαη θαηέγξαςαλ 

ζπλνπηηθά ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ή/θαη δηακνξθψλνπλ ηελ εμέιημή ηνπο. ηε 

ζπλέρεηα, αλαπηχρζεθε πξνβιεκαηηζκφο πνπ αθνξά ζηηο παξαδνζηαθέο θαη λέεο αμίεο ησλ 

Τπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο, ζε αληηπαξαβνιή κε ηηο παξαδνζηαθέο θαη λέεο ππεξεζίεο θαη 

ιεηηνπξγίεο ηνπο. Σέινο, έγηλε ιφγνο γηα ηνπο λένπο ξφινπο ησλ Οξγαληζκψλ Πιεξνθφξεζεο 

θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο (Δπηζηήκνλεο ηεο Πιεξνθφξεζεο). 

πκπεξαζκαηηθά θαηαιήγνπκε ζην φηη εθείλν πνπ, ίζσο, έρεη ηε κεγαιχηεξε ζεκαζία 

δελ είλαη ην αλ νη Τπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο ζα απνπνηεζνχλ ή φρη ηε ζπκβαηηθή θαη 

πβξηδηθή ηνπο ππφζηαζε γηα λα πηνζεηήζνπλ λέεο κνξθέο (ςεθηαθή, εηθνληθή), νχηε ην πνηα 

ζα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Βηβιηνζεθψλ ηνπ κέιινληνο. Οχησο ή άιισο, νη ξαγδαίεο 

εμειίμεηο ζε ηνκείο πνπ επεξεάδνπλ ηηο Τπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο θαζηζηνχλ αδχλαηε θάζε 

πξνζπάζεηα πξφβιεςεο ή, φηαλ απηφ ζπκβαίλεη, θαζηζηνχλ θάζε πξφβιεςε αηπρή.  

Βέιηηζηε ζεσξείηαη, ινηπφλ, απφ πιεπξάο Τπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο, ε κειέηε ηνπ 

παξειζφληνο, ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ησλ παγθφζκησλ εμειίμεσλ, ε δεκηνπξγηθή 

πηνζέηεζε λέσλ ηάζεσλ, ε αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, ψζηε ελ ηέιεη 

θάζε Οξγαληζκφο λα ραξάζζεη ηελ αηνκηθή ηνπ πνξεία πνπ, φκσο, ζα είλαη ελ δπλάκεη ηθαλή 

λα επηθέξεη νκαδηθά απνηειέζκαηα. 

 Θεσξνχκε δε, φηη δελ απνηειεί νπηνπία έλα κέιινλ κε πξσηαγσληζηέο ηηο Τπεξεζίεο 

Πιεξνθφξεζεο θαη ηνπο Δπηζηήκνλεο ηεο Πιεξνθνξίαο. Η πθηζηάκελε πξαγκαηηθφηεηα 

επηβεβαηψλεη ηελ παξαπάλσ άπνςε. Ο 21
νο

 αηψλαο αλέδεημε ηελ πιεξνθνξία σο ππέξηαην 

αγαζφ θαη σο ηέηνην είλαη αλάγθε λα δηαρεηξίδεηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, πάληνηε κε 

αίζζεκα επζχλεο θαη επαγγεικαηηθήο ζπλείδεζεο. Μπνξεί νη Τπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο λα 

κελ ειέγρνπλ ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, έρνπλ, φκσο, ηε δχλακε λα ειέγμνπλ φζεο 

εμειίμεηο ελ δπλάκεη ιακβάλνπλ ρψξα ζηνπο θφιπνπο ηνπο. 

ε θάζε πεξίπησζε, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε κεηάβαζε απφ ην παιαηφ ζην λέν 

πεξηβάιινλ απνηειεί, θαηά ηε γλψκε ησλ ζπγγξαθέσλ, αθ’ ελφο ε πξνζαξκνγή θαη έθθξαζε 

ησλ παιαηψλ αμηψλ θαη ζηφρσλ ζηα δεδνκέλα ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο, αθ’ εηέξνπ ε 

ελζσκάησζε λέσλ αμηψλ εθπνξεπφκελσλ απφ ηηο ηξέρνπζεο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ηεο 

θνηλσλίαο. ην ζχλνιφ ηνπο, νη αμίεο θαη νη ζηφρνη παξειζφληνο θαη παξφληνο, νθείινπλ λα 

ζπλδπαζηνχλ κε ηξφπν δεκηνπξγηθφ θαη κε κνλαδηθφ ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

αλαγθψλ ηνπ θνηλνχ. 
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