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Πεπίλητη  

Παξάιιεια κε ηε ζπδήηεζε γηα ην ξφιν θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ βηβιηνζεθψλ ζην ππφ 

δηακφξθσζε πιεξνθνξηαθφ αιιά, θαη γεληθφηεξα, θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, πνπ 

δηεμάγεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα,  θπξίσο κεηά ηελ εκθάληζε ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ 

θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο Δπηζηήκεο ησλ Τπνινγηζηψλ θαη 

Δπηθνηλσληψλ, ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη θαη ε παξάιιειε επηζηεκνληθή θαη 

επαγγεικαηηθή αλάιπζε πνπ αθνξά ην ξφιν ηνπ αλζξψπνπ πνπ εξγάδεηαη ζηηο 

Βηβιηνζήθεο θαη ηηο Τπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο γεληθφηεξα. ε κηα πξνζπάζεηα 

πξνζδηνξηζκνχ θαη θαηαλφεζεο ησλ αιιαγψλ πνπ πθίζηαηαη ην επάγγεικα θαη, 

θπξίσο, αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα ην νδεγήζνπλ ζηνλ λέν αηψλα, δηαθφξσλ 

εηδψλ πξνβιέςεηο, αλαιχζεηο θαη εηζεγήζεηο γηα ην κέιινλ ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

Βηβιηνζεθνλφκνπ δεκνζηεχνληαη κε ζθνπφ λα νξηζηνχλ θαη λα θαηαγξαθνχλ ηα 

πξνζφληα θαη νη δεμηφηεηεο πνπ ζα έρεη, ή, πηζαλψο, λα πξέπεη λα έρεη, ν 

επαγγεικαηίαο ηεο πιεξνθφξεζεο ζηε βηβιηνζήθε ηνπ κέιινληνο. 

Η παξνχζα εξγαζία απνζθνπεί ζηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνθίι ελφο ζχγρξνλνπ 

βηβιηνζεθνλφκνπ- δεμηφηεηεο, πξνζφληα θαη ηθαλφηεηεο- ζην ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ 

κηα ζχγρξνλεο- πβξηδηθήο- βηβιηνζήθεο. Σα δεδνκέλα θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζα 

παξνπζηαζηνχλ είλαη απνηέιεζκα ηεο πνιχρξνλεο ελαζρφιεζεο ηνπ ζπγγξαθέα κε ην 

εηδηθφ απηφ ζέκα ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο ηεο Γηδαθηνξηθήο ηνπ Γηαηξηβήο, κειέηεο 

ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν εξγαζηψλ πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί δηεζλψο, θαζψο θαη 

πξνζσπηθήο έξεπλαο κε ηελ θαηαγξαθή θαη αμηνπνίεζε δεκνζηεπκέλσλ αγγειηψλ 

εχξεζεο εξγαζίαο ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ. 

Σν απνηέιεζκα ηεο αλαθνίλσζεο ζα είλαη ε ζπγθξφηεζε, αλάιπζε θαη παξνπζίαζε 

ησλ θπξίαξρσλ εθείλσλ ζηνηρείσλ πνπ ζα απνηεινχλ, ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηνπ 

ζπγγξαθέα, ηα απαξαίηεηα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα θαηέρεη ν επαγγεικαηίαο ηνπ 

ρψξνπ ηεο Πιεξνθφξεζεο, ηφζν ζην ζχγρξνλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, φζν θαη ζην 

πξνζερέο κέιινλ. Σαπηφρξνλα, ζα γίλεη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε εθείλσλ ησλ ξφισλ 

πνπ είλαη πηζαλφ λα θιεζεί λα θαιχςεη θαη λα εθπιεξψζεη ν βηβιηνζεθνλφκνο ζε έλα 

κειινληηθφ δηαρεηξηζηηθφ κνληέιν αμηνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ξφινπο πνπ ζα έρεη 

ηε δπλαηφηεηα κε επηηπρία λα εθπιεξψζεη, αθνχ ηα πξνζφληα ηνπ, ζπλδπαζκφο 

παιηψλ θαη λέσλ, ζα ηνπ εμαζθαιίζνπλ βησζηκφηεηα ζηε κειινληηθή δηαδηθαζία 

παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο πιεξνθνξηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν. 

 

Λέξειρ Κλειδιά: Βηβιηνζεθνλφκνη-Πξνζφληα- Ιθαλφηεηεο, Τβξηδηθή Βηβιηνζήθε 

 

Abstract  

At the same time with the discussion on the role and the operation of libraries inside 

the under transformation informational, and more generally, social environment, that 

is carried out the last years,  mainly after the appearance of World Wide Web and the 

exploitation of possibilities of Science of Computers and Communications, of 

particular importance is also the parallel scientific and professional analysis that 

concerns the role of the person that works in the Libraries and the Information 
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Services in general. In an attempt to determine and understand the changes that the 

profession is experiencing and, mainly, to analyze the data that will lead the 

profession to the new century, various types of forecasts, analyses and proposals for 

the future of profession of Librarian are published with a view to determine and 

record the qualifications and the dexterities that will have, or, probably, should have, 

the information professional in the library of the future.  

 

The present work aims in the presentation of profile of modern librarian - dexterities, 

qualifications and skills - in the functional environment of modern - hybrid - library. 

The data and the elements that will be presented are result of a long duration 

avocation of the writer with this special subject in the frames of development of his 

Doctoral Thesis, of the study of relative, with this specific subject, papers that have 

been published internationally and, finally, the result of a writer’s personal research 

with the recording and exploitation of job advertisements in the World Web.  

The result of this paper will be the constitution, analysis and presentation of those 

sovereign elements that will constitute, according to the opinion of writer, the 

essential qualifications that the information professional should possesses, so much in 

the modern labour environment, as in the near future. Simultaneously, there will be a 

short presentation of those roles that it is likely the librarian will be called to cover 

and to achieve in a future administrative model of information, roles that he will have 

the possibility of achieving with success, as his qualifications, combination of old and 

new, will offer him viability in the future process of production and distribution of 

information in world level. 

 

Keywords: Librarians- Skills- Qualifications, Hybrid Library  

 

Αλ κπνξεί λα γίλεη κηα γεληθή δηαπίζησζε αλαθνξηθά κε ηα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα 

έρεη ν ζχγρξνλνο βηβιηνζεθνλφκνο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζεη απνηειεζκαηηθά 

ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπ κέιινληνο, ηφηε απηή ζα αθνξά ηελ 

πξνέιεπζε πνπ απηά ηα πξνζφληα πξέπεη λα έρνπλ. Η πεπνίζεζε πνπ εθθξάζηεθε ζε 

δηάθνξεο πεξηπηψζεηο, ζπρλά απφ αλζξψπνπο πνπ δελ πξνέξρνληαλ απφ ηνλ ππξήλα 

ηεο παξαδνζηαθήο βηβιηνζεθνλνκίαο, γηα ηε αλαγθαηφηεηα ηεο αλάπηπμεο ελφο λένπ 

ζπλφινπ πξνζφλησλ, άκεζα θαη κνλαδηθά πξνεξρφκελνπ απφ ηνλ ςεθηαθφ θφζκν, 

είλαη ιαλζαζκέλε. Παξφιν πνπ νη βηβιηνζεθνλφκνη 

 



εηαπηπρηαθό - Πηπρ ίν Δθπα ίδεπζε 82%

Δξγαζηαθή εκπεηξία Δκπεηξία 68%

Πξνζόληα επ ηθνηλσλίαο Γηαπξνζσπηθά 65%

Γηαρείξηζε ζπιινγώλ Σπκβα ηηθό 53%

Πξνζαλαηνιηζκόο ζε εμππ εξέηεζε θνηλνύ Γηαπξνζσπηθά 38%

Σπλεξγαζία ζε νκάδεο Γηαπξνζσπηθά 38%

Γην ίθεζε - Οξγάλσζε Γην ίθεζε 36%

Τξέρνπζεο εμειίμεηο LIS Γηά Β ίνπ 32%

Δθπαίδεπζε ρξεζηώλ Δθπα ηδεπζε 30%

Χεθηαθέο ζπιινγέο Χεθ ηαθό 27%

Λνγηζκ ηθό IC T 27%

Απηνκαηνπνηεκέλα Σπζηήκαηα Σπκβα ηηθό 25%

Ιζηνζει ίδεο IC T 25%

Αηνκηθά Φαξίζκαηα Πξνζσπηθά 22%

Θεκαηηθό αληηθείκ ελν βηβ ιηνζήθεο Γηά Β ίνπ 21%

Δξγάδεηαη κόλνο Γηαπξνζσπηθά 20%

Γιώζζεο επηζήκαλζεο IC T 16%

Βάζεηο Γεδνκέλσλ Χεθ ηαθό 13%

Γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ IC T 12%

Η /Υ IC T 12%

Θέηεη π ξνηεξαηόηεηεο Δκπεηξία 11%

Γίθηπα IC T 11%

Γηαρείξηζε πξνγξακκάησλ Γην ίθεζε 10%

Δπίιπζε πξνβιεκάησλ Πξνζσπηθά 10%

Ξέλεο γιώζζεο Δθπα ίδεπζε 10%

Πξνζσπηθή θαξηέξα Γηά Β ίνπ 9%

Δπηκνλή ζηε ιεπηνκ έξεηα Πξνζσπηθά 8%

Μεηαδεδνκ έλα Χες ηαθό 7%

Πεξηνδηθέο εθδόζεηο Σπκβα ηηθό 6%

Τξέρνπζεο εμειίμεηο ICT Γηά Β ίνπ 6%

Μαξθεηηλγθ Γην ίθεζε 5%

Κξηηηθή Σθέςε Πξνζσπηθά 5%

Πνιπκέζα Χεθ ηαθό 5%

Γεκηνπξγία Σπκκαρηώλ Γηαπξνζσπηθά 4%

Δκπεηξία Γ ην ίθεζεο Δκπεηξία 3%

Χεθηνπνίεζε Χεθ ηαθό 2%

Γαθηπινγξάθεζε Δθπα ίδεπζε 1%

Πίνακας Προσόντων

Π ρ ο σ ό ν τ α Κ α τ η γ ο ρ ία
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αληηκεησπίδνπλ πξνθιήζεηο γηα λέα θαη αλαδπφκελα πξνζφληα, ε πην ζεκαληηθή, 

ίζσο, πηπρή ησλ αιιαγψλ απηψλ είλαη ε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ ππαξρφλησλ 

πξνζφλησλ - πνιιά εθ ησλ νπνίσλ είλαη παξαδνζηαθά βηβιηνζεθνλνκηθά πξνζφληα - 

θαη ε ηθαλφηεηα λα παξακέλνπλ εππξνζάξκνζηνη ζε έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο πνπ 

δηαξθψο κεηαβάιιεηαη. Έηζη κπνξνχκε λα κηιάκε φρη γηα έλα λέν ζχλνιν πξνζφλησλ, 

αιιά, κάιινλ, γηα ηηο θαηάιιειεο λννηξνπίεο πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ θαη λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηελ ίδηα ηελ εξγαζηαθή πξαθηηθή. Οη βηβιηνζεθνλφκνη πξέπεη λα 

δηαηεξήζνπλ εθείλα ηα ζεκαληηθά πξνζφληα πνπ ηνπο έδσζαλ ζεβαζκφ θαη 

αλαγλψξηζε ζην παξαδνζηαθφ πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ θαη πξέπεη, 

ηαπηφρξνλα, λα ζπλερίζνπλ λα είλαη αλνηθηνί ζε λέεο ηδέεο θαη λα ελδηαθέξνληαη λα 

πξνζεγγίζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ
1
. 

Γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ πξνζφλησλ
2
 πνπ αθνινπζεί έρεη γίλεη αλάιπζε ζε δχν 

κεγάιεο θαηεγνξίεο: 1. Δπαγγεικαηηθά Πξνζφληα θαη 2. Γεληθά Πξνζφληα 

                                                 
1
 Linda Ashcroft, «Developing Competencies, Critical Analysis and Personal Transferable Skills in 

Future Information Professionals», Library Review, 53, 2 (2004), 82-88. 
2
 Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πίλαθα ησλ πξνζφλησλ εμεηάζηεθαλ 200 αγγειίεο εχξεζεο εξγαζίαο ζε Ηλ. 

Βαζίιεην, Καλαδά, Απζηξαιία θαη Η.Π.Α θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2006. Οη αγγειίεο αθνξνχλ 

ζέζεηο εξγαζίαο ζε δηάθνξα είδε βηβιηνζεθψλ θαη ηκήκαηα απηψλ. Σα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηνπο 

εμήο δηθηπαθνχο ηφπνπο δεκνζίεπζεο ζρεηηθψλ ηεθκεξίσλ: United Kingdom Job Search 

(http://jobsearch.monster.co.uk), Jobsite (http://www.jobsite.co.uk), LisJobNet 

http://jobsearch.monster.co.uk/
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Χο επαγγεικαηηθά λννχληαη ηα πξνζφληα πνπ είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλα κε ηηο 

εξγαζηαθέο πξαθηηθέο, ηα επαγγεικαηηθά πξφηππα θαη ηελ θαζεκεξηλή ελαζρφιεζε 

ηνπ βηβιηνζεθνλφκνπ κε ηα πάζεο θχζεο ηερληθά ζέκαηα ηνπ επαγγέικαηνο. ηελ 

θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη νη πξαθηηθέο ηεο παξαδνζηαθήο βηβιηνζεθνλνκίαο, λέεο 

ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ δηαρείξηζε ςεθηαθψλ ηεθκεξίσλ, ηα γεληθφηεξα 

ηερλνινγηθήο κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ πξνζφληα θαη, ηέινο, δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

γεληθφηεξνπ δηνηθεηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα. ηελ θαηεγνξία ησλ γεληθψλ 

πξνζφλησλ, ζηα νπνία, κάιινλ, ζα ηαίξηαδε θαιχηεξα ν φξνο «θνηλσληθά», 

πεξηιακβάλνληαη φιεο εθείλεο νη ηθαλφηεηεο ηηο νπνίεο ν βηβιηνζεθνλφκνο 

αλαπηχζζεη θαζεκεξηλά κέζα απφ ην ίδην ην εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ ρσξίο, φκσο, 

λα ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλή ηνπ ελαζρφιεζε κε εξγαζίεο φπσο ε 

θαηαινγνγξάθεζε.  

Σν θαηαιεθηηθφ ζεκείν θαη ησλ δχν γεληθψλ θαηεγνξηψλ είλαη απηφ πνπ αλαθέξεηαη 

ζηε δηεζλή πξαθηηθή σο «Information Literacy
3
». Ο ζηφρνο, δειαδή, ηεο θαζεκεξηλήο 

επαθήο θαη απαζρφιεζεο ηνπ επαγγεικαηία κέζα ζε κηα βηβιηνζήθε, πξέπεη λα είλαη 

ε ζε βάζνο θαη δηάξθεηα ηθαλφηεηά ηνπ λα παξακέλεη, αλεμάξηεηα απφ ηε ζπγθεθξη-

κέλε ζέζε πνπ κπνξεί λα θαηέρεη ζηνλ νξγαληζκφ, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο θαη ηελ 

εηδίθεπζε ηεο βηβιηνζήθεο θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ησλ 

                                                                                                                                            
(http://www.lisjobnet.com), Jobs.ac.uk (http://www.jobs.ac.uk), BayNet (http://www.baynetlibs.org), 

The Chronicle of Higher Education (http://chronicle.com), LISjobs.com (http://lisjobs.com), ALIA 

(http://alia.org.au), CLA (http://cla.ca), ALA (http://ala.org). Η αλάιπζε ησλ πξνζφλησλ ζε θαηεγνξίεο, 

φπσο παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα, βαζίζηεθε, νπζηαζηηθά, ζηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 

κειέηε ησλ αγγειηψλ, ελψ, ηαπηφρξνλα, κειεηήζεθαλ άιιεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα δεκνζηεπκέλεο 

εξγαζίεο. Αλαθέξνληαη, ελδεηθηηθά, νη εμήο: Biddy Fisher, «Workforce Skills Development: The 

Professional Imperative for Information Services in the United Kingdom», ALIA Conference 2004: 

Challenging Ideas. Queensland, Australia, 21-24 September, 2004, 

(http://conferences.alia.org.au/alia2004-/pdfs/fisher.b.paper.pdf, πξφζβαζε 11.07.2007). Casting our 

Nets or Ice Fishing?: Recruiting Future College Librarians, ACRL, 2003, 

http://www.ala.org/ala/acrlbucket/cls/acrlpresentation/2003alapresentation.htm, πξφζβαζε 

11.07.2007). Roxanne Missingham, «Library and Information Science: Skills for Twenty – First 

Century Professionals», Library Management, 27, 4-5 (2006), 257-268. Competencies for Information 

Professionals of the 21
st
 Century, SLA, 2003, (http://www.sla.org/content/learn/comp2003/index.cfm, 

πξφζβαζε 21.07.2007), Technology Competencies for Libraries in North Carolina, 2007, 

(http://statelibrary.dcr.state.nc.us/ce/competencies.pdf, πξφζβαζε 20.07.2007) θαη, ηέινο, Library Staff 

Competencies: Administrators, Librarians, Paraprofessional Support Staff, 

(http://librarysupportstaff.com-/4competency.html, πξφζβαζε 19.07.2007). 
3
 Έρεη επηθξαηήζεη ν φξνο λα κεηαθξάδεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα σο «Πιεξνθνξηαθή Παηδεία». 

Χζηφζν, ε ALA νξίδεη ηελ Information Literacy σο: «to be information literate, a person must be able 

to recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate and use effectively the 

needed information» 

Δλδηαθέξνλ, επίζεο, παξνπζηάδεη ε αλάιπζε σο πξνο ην πφηε θάπνηνο ζεσξείηαη Information Literate, 

πάιη ζχκθσλα κε ηελ ALA: «…those who have learned how to learn. They know how to learn because 

they know how knowledge is organized, how to find information and how to use information so that 

others can learn from them. They are people prepared for lifelong learning because they can always 

find the information needed for any task or decision at hand». 

Αλ, ινηπφλ, ε Information Literacy, IL νξηζηεί σο ε ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα αλαγλσξίδεη ηηο 

πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο, λα εληνπίδεη, λα αμηνινγεί, λα νξγαλψλεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο δεηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ηδίνπ ή θαη ησλ 

ζπλαλζξψπσλ ηνπ, ηξφπν, κέζα απφ κηα δηαδηθαζία δηαξθνχο κάζεζεο, ηφηε ν φξνο «Παηδεία» δελ 

επαξθεί γηα λα πεξηγξάςεη ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ. Χο εθ ηνχηνπ, ζα ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο 

«Information Literacy» κε ηελ επηζήκαλζε φηη δελ ππάξρεη αληίζηνηρε επαξθήο απφδνζε ηνπ φξνπ ζηα 

ειιεληθά. Σα απνζπάζκαηα πνπ παξαηέζεθαλ απνηεινχλ θνκκάηη ηεο έθζεζεο πνπ ζπλέηαμε ε 

American Library Association, «American Library Association Presidential Committee on Information 

Literacy» 10 January 1989. 
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ρξεζηψλ, «Information Literate». Η ζρέζε ηεο IL κε ηα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα 

δηαζέηεη έλαο βηβιηνζεθνλφκνο, ζηα πιαίζηα ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

εθηειεί ζε κηα ππεξεζία πιεξνθφξεζεο θαη ζε ζπλάξηεζε κε ην πξνζσπηθφ επίπεδν 

ηθαλφηεηαο, απνηππψλεηαη ζην ζρήκα 1,ζει. 8. 
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2. ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ – ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 
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Α1. Δπεξεπγαζία – Γιασείπιζη ςμβαηικού Τλικού 

 Απηνκαηνπνηεκέλα Βηβιηνζεθνλνκηθά πζηήκαηα 

 Δπεμεξγαζία Τιηθνχ – Γηαρείξηζε πιινγψλ  

 Δκπεηξία ζηελ επηινγή, πξφζθηεζε θαη επεμεξγαζία ζπκβαηηθνχ πιηθνχ 

 Γηαρείξηζε ζπιινγψλ πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ 

 

ηελ θαηεγνξία «Δπεμεξγαζία θαη Γηαρείξηζε πκβαηηθνχ Τιηθνχ» 

πεξηιακβάλνληαη, νπζηαζηηθά, νη παξαδνζηαθέο βηβιηνζεθνλνκηθέο εξγαζίεο Η 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πξνζφλησλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πξνθίι ελφο ζχγρξνλνπ 

βηβιηνζεθνλφκνπ γηαηί έλα κεγάιν θνκκάηη ησλ ζπιινγψλ ησλ βηβιηνζεθψλ είλαη ζε 

έληππε κνξθή θαη ε δηαρείξηζή ηνπο απαηηεί γλψζε θαη εκπεηξία ζηηο κεζφδνπο θαη ηηο 

πξαθηηθέο ηεο παξαδνζηαθήο βηβιηνζεθνλνκίαο. Δπηπιένλ, εμέιημε πνπ ζα επεξεάζεη 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ βηβιηνζεθνλφκνπ ζην κέιινλ γηα απνηειεζκαηηθή θαη νπζηαζηηθή 

δηαρείξηζε πάζεο θχζεο πιεξνθνξηαθψλ κέζσλ, ζε απηή ηελ θαηεγνξία 

ζπζζσξεχεηαη ε γλψζε ηνπ θιάδνπ ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ, φπσο απηή δηακνξθψζεθε 

ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ θαη κέζα απφ ζπλερείο αλαζεσξήζεηο, αλαπξνζαξκνγέο 

αιιά θαη αμηνπνίεζε ησλ ιαζψλ θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ ζπιινγψλ έληππσλ 

ηεθκεξίσλ. Θα ήηαλ, ινηπφλ, ιαλζαζκέλε ε φπνηα ζθέςε γηα «εγθαηάιεηςε» ησλ 

παξαδνζηαθψλ πξνζφλησλ απφ ηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο, αθφκα θαη αλ δελ ππάξρεη 

θάπνηνο πξνθαλήο ιφγνο, π.ρ. ν βηβιηνζεθνλφκνο δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ έληππε 

ζπιινγή, θαζψο ε δηαρεηξηζηηθή ινγηθή ηνπ επαγγέικαηνο, δειαδή, ε, κε ην 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, αμηνπνίεζε ησλ ηεθκεξίσλ θαη ε πξνζθνξά ηνπο κέζα απφ 

κηα δηαδηθαζία πνπ πξνζζέηεη πιεξνθνξηαθή αμία, παξακέλεη αλαιινίσηε, είηε 

πξφθεηηαη γηα ην ζπκβαηηθφ είηε γηα ην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ πιεξνθφξεζεο.  

 

Α2. Δπεξεπγαζία – Γιασείπιζη Ψηθιακού Τλικού 

 Δξγαιεία Μεηαδεδνκέλσλ 

 Γεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ 

 Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, πεγψλ θαη ππεξεζηψλ ζην Γηαδίθηπν – 

Γεκηνπξγία πιινγψλ 

 Γλψζε ρεηξηζκνχ πιεξνθνξηαθψλ πεγψλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο αξρείσλ – 

Πνιπκέζα 

 Γλψζε ηερληθψλ ςεθηνπνίεζεο 

 Γεκνζίεπζε ζε ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ 

 

ηα πξνζφληα «Δπεμεξγαζίαο – Γηαρείξηζεο Φεθηαθνχ Τιηθνχ» ζπγθεληξψλνληαη 

θαη αλαιχνληαη νη ηθαλφηεηεο εθείλεο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ςεθηαθά ηεθκήξηα. 



Δίλαη κηα θαηεγνξία κε ακηγψο λέα πξνζφληα θαη ζε απηή αληηθαηνπηξίδνληαη νη 

εμειίμεηο θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ βηβιηνζεθνλφκνπ ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, θαζψο πεξηιακβάλεη ηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο, ηηο κνξθέο θαη 

ηνπο ηξφπνπο αλάιπζεο λένπ ηχπνπ ηεθκεξίσλ θαη λέσλ πξνηχπσλ γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ηεθκεξίσλ απηψλ. εκαληηθέο ηθαλφηεηεο πξέπεη λα ζεσξνχληαη ε 

γλψζε ησλ ηερληθψλ θαη ησλ εξγαιείσλ γηα ηε δεκηνπξγία κεηαδεδνκέλσλ θαη ε 

δηαπξαγκάηεπζε αδεηψλ ρξήζεο. εκαληηθή ζεσξείηαη, επίζεο, ε γλψζε αμηνιφγεζεο 

πιεξνθνξηαθψλ πεγψλ ζην Γηαδίθηπν, έλα πξνζφλ πνπ αληαλαθιά κηα γεληθφηεξε 

ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ ςεθηαθψλ πεγψλ, ε νπνία θαη πξνέξρεηαη απφ ηελ θαηαλφεζε 

θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ξφινπ θαη ηνπ ζθνπνχ ηνπ βηβιηνζεθνλφκνπ ζην λέν 

πεξηβάιινλ πιεξνθφξεζεο θαη, ηειηθά, αληηπξνζσπεχεη ηελ πνξεία ηνπ επαγγεικαηία 

πξνο κία «information literate» επαγγεικαηηθή πξαθηηθή.  

 

Α3. Πποζόνηα ICT 

 Γιψζζεο επηζήκαλζεο 

 ρεδηαζκφο, θαηαζθεπή θαη δηαρείξηζε ηζηνζειίδσλ 

 Σερληθέο γλψζεηο ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ 

 Γλψζε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ 

 πζηήκαηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

 Γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ 

 Γίθηπα 

 Γηνξαηηθφηεηα ζηε κεηαθνξά παξαδνζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε online 

πεξηβάιινλ 

 Ιθαλφηεηα ζηε ζχγθξηζε ινγηζκηθνχ, πιηθνχ θαη ηερλνινγηψλ 

 

Οη ηερλνινγίεο ησλ Τπνινγηζηψλ θαη ησλ Σειεπηθνηλσληψλ απνηέιεζαλ βαζηθφ 

ζπζηαηηθφ ηεο αιιαγήο ζην πεξηβάιινλ πιεξνθφξεζεο θαη ν ζχγρξνλνο 

βηβιηνζεθνλφκνο δελ πξέπεη λα πζηεξεί ζε δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο ηερλνινγηψλ, 

πξαθηηθψλ θαη πξνηχπσλ, ηα νπνία ηψξα ή θαη ζην κέιινλ ζα απνηεινχλ αλαπφ-

ζπαζην θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο αμηνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Αληηπξνζσπεχεη, 

παξάιιεια, ηελ ηθαλφηεηα ηνπ βηβιηνζεθνλφκνπ λα θαηαλνεί ην ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδεη ε ηερλνινγία ζηε δεκηνπξγία, αλάθηεζε θαη παξνρή βηβιηνζεθν-

λνκηθψλ πεγψλ, ιεηηνπξγηψλ θαη ππεξεζηψλ. Βαζηθά πξνζφληα γηα ηνλ ζχγρξνλν 

βηβιηνζεθνλφκν πξέπεη λα ζεσξνχληαη ε  επαξθήο γλψζε γισζζψλ επηζήκαλζεο θαη, 

θπξίσο, ε γλψζε ηεο XML, ν ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή αιιά θαη ε ελεκέξσζε 

ηζηνζειίδσλ θαη ε γλψζε πάλσ ζε πξαθηηθά δεηήκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

αιιά θαη ζε εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ. 

 

Α4. Πποζόνηα Γιοίκηζηρ – Οπγάνυζηρ 

 Γηαρείξηζε πιηθψλ πφξσλ 

 Γηαρείξηζε θαη αλεχξεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

 Γηαρείξηζε θαη αμηνιφγεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 Αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο 

 Αμηνιφγεζε βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ θαη δηελέξγεηα ζπλεληεχμεσλ 

 Μάξθεηηλγθ 

 Γηαρείξηζε Πξνγξακκάησλ 

 Καηαλφεζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ νξγαληζκνχ 

 

Όζνλ αθνξά ηα πξνζφληα δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο θξίλεηαη ζεκαληηθή ε θαηνρή 

ηνπο απφ έλαλ βηβιηνζεθνλφκν εμαηηίαο ηεο γεληθφηεξεο αλάγθεο γηα ζπλεξγαζία 



εληφο θαη εθηφο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ιεηηνπξγεί ε βηβιηνζήθε. ε απηά 

ζπκπεξηιακβάλνληαη, γεληθά, ε γλψζε εκπνξηθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ πξαθηηθψλ ζην 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πεγψλ, κεζφδνπο παξαγσγήο θαη ην 

ζπληνληζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

πρλά ν βηβιηνζεθνλφκνο βξίζθεηαη θαη ιεηηνπξγεί σο κέινο κηαο γεληθφηεξεο 

νκάδαο θαη ε θαηάιιειε δηαρείξηζε θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

κπνξεί λα κεγηζηνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα θαηά ηε δηαρείξηζε 

πξνγξακκάησλ. ηελ ίδηα ινγηθή εληάζζεηαη θαη ην πξνζφλ γηα δηαρείξηζε θαη 

αλεχξεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ην νπνίν κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

βηβιηνζήθεο λα παξέρεη πιεξνθνξηαθά ηεθκήξηα, αθνχ κέζα απφ θαηάιιειεο 

ζπλεξγαζίεο θαη ζπκκεηνρή ζε νξγαλψζεηο θαη θνηλνπξαμίεο κπνξνχλ λα 

πνιιαπιαζηαζηνχλ ηα δηαζέζηκα ηεθκήξηα θαη ππεξεζίεο, ρσξίο λα ππάξμεη αλάινγε 

αχμεζε ησλ δαπαλψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πξνζφλησλ 

βξίζθνπλ πινπνίεζε πιεζψξα «θνηλσληθψλ» πξνζφλησλ. Πξνζφληα φπσο νκαδηθφ 

πλεχκα, εγεηηθή ηθαλφηεηα, αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, επειημία θαη ππνκνλή 

εληζρχνπλ ηηο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο νπνηνδήπνηε βηβιηνζεθνλφκνπ, αιιά θαη 

ηαπηφρξνλα, έλαο βηβιηνζεθνλφκνο κε δηνηθεηηθέο επζχλεο έρεη πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα αλαπηχμεη θαη λα βειηηψζεη απηνχ ηνπ είδνπο ηα πξνζφληα.  

 

Α5. Δκπαίδεςζη 

 Πηπρίν ρνιήο Βηβιηνζεθνλνκίαο - Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

 πκκεηνρή ζε πλέδξηα – Ηκεξίδεο 

 πκκεηνρή ζε Οξγαληζκνχο θαη Δλψζεηο Βηβιηνζεθνλνκίαο 

 Δθπαίδεπζε ρξεζηψλ - Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

 Ιθαλφηεηα δαθηπινγξάθεζε 

 Γλψζε μέλσλ γισζζψλ 

 

Χο εθπαίδεπζε λνείηαη ηφζν ε εθπαίδεπζε πνπ έρεη ιάβεη θαη ζπλερίδεη λα ιακβάλεη ν 

βηβιηνζεθνλφκνο, φζν θαη ε εθπαίδεπζε πνπ παξέρεη, κέζα απφ παξαδνζηαθνχο ή θαη 

λένπ δηαχινπο επηθνηλσλίαο, ζηνπο ρξήζηεο. Δηδηθά, ε εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ, κηα 

δηαδηθαζία γλσζηή ζηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο, πξέπεη λα ζεσξείηαη εθείλε κε ηε 

κεγαιχηεξε εμέιημε θαη δηαθνξνπνίεζε, αλαθνξηθά κε ηα κέζα, ηνπο ζηφρνπο, ηηο 

πξννπηηθέο θαη, ηειηθά, ηα απνηειέζκαηα. Δίλαη, επίζεο, ε θαηεγνξία κε ηε 

κεγαιχηεξε, πηζαλψο, αλαβάζκηζε ζηνλ επαγγεικαηηθφ βίν ελφο βηβιηνζεθνλφκνπ 

Αμηνζεκείσηε είλαη, αθφκα, ε ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ κε ηελ 

Information Literacy, θαζψο πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία ε νπνία κπνξεί θαη πξέπεη 

λα πξνσζεί ηνπο ζηφρνπο ηεο IL, αθελφο γηα λα δεκηνπξγήζεη πιεξνθνξηαθά 

ελήκεξνπο πνιίηεο θαη αθεηέξνπ γηαηί ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ ζπιινγψλ θαη ησλ απνκαθξπζκέλσλ ςεθηαθψλ πεγψλ θαη 

ηεθκεξίσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ρξήζηεο πιένλ, κε πνηθηιία ζε ηθαλφηεηεο θαη 

γλψζεηο ζρεηηθά κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα αλαδήηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ζα 

πξνζδηνξίδνπλ θαη ζα επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ εθπαίδεπζε ηνπο, θάηη πνπ 

αιιάδεη ην ξφιν ηνπ βηβιηνζεθνλφκνπ ζηελ εθπαίδεπζε εληφο ηεο βηβιηνζήθεο, κε 

έλα ξφιν πνπ κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε «just in time», «just for you»,  

Όζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ βηβιηνζεθνλφκνπ ε δηαθνξά ζην ζχγρξνλν πεξηβάι-

ινλ πιεξνθφξεζεο έγθεηηαη ζην βαζκφ ηεο εμέιημεο πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο 

βηβιηνζεθνλφκνο απφ ηε ζηηγκή πνπ, ζα νινθιεξψζεη ηηο ηππηθέο βηβιηνζεθνλνκηθέο 

ζπνπδέο, κέρξη ην ζεκείν πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο επαγγεικαηηθά 

ελεκεξσκέλνο θαη επηζηεκνληθά επαξθήο επαγγεικαηίαο. Η ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, 

ε αλάπηπμε επηζηεκνληθήο επηθνηλσλίαο κέζα απφ νξγαληζκνχο θαη νξγαλψζεηο, 



αιιά θαη ε δηαξθήο επηδίσμε ηνπ βηβιηνζεθνλφκνπ λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο εμειίμεηο 

ζηελ επηζηήκε ζα ηνλ βνεζήζεη λα απνθηήζεη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηθαλφηεηεο 

ζην λέν πεξηβάιινλ πιεξνθφξεζεο, ηε δηά βίνπ εθπαίδεπζε. 
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Β1. Πποζυπικέρ Ικανόηηηερ 

 Αηνκηθά ραξίζκαηα 

 Κξηηηθή ζθέςε - ηθαλφηεηα  

 Δπηκνλή ζηε ιεπηνκέξεηα 

 Ιθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

 Πξνζσπηθφ κάξθεηηλγθ 

 Γενληνινγία θαη θνηλσληθέο ππνρξεψζεηο 

 Δπηρεηξεκαηηθή νμπδέξθεηα – Οηθνλνκηθά πξνζφληα 

 

Σα αηνκηθά πξνζφληα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ θάζε βηβιηνζεθνλφκν απνηεινχλ κία 

απφ ηηο πην ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο ζην ζχγρξνλν πξνθίι ελφο επαγγεικαηία. 

Πξφθεηηαη γηα ην απνηέιεζκα ηεο θαζεκεξηλήο ηξηβήο ηνπ βηβιηνζεθνλφκνπ κε ην 

επάγγεικά ηνπ, ηεο ζπρλήο επαθήο θαη εμππεξέηεζεο ησλ ρξεζηψλ, ησλ δπζθνιηψλ 

πνπ ζπλαληά θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ 

έρεη θαη επηδηψθεη λα έρεη ζε νκάδεο εξγαζίαο θαη ζε εξεπλεηηθά ζρήκαηα εληφο θαη 

εθηφο εξγαζηαθνχ ρψξνπ. Η θχξηα επηδίσμε κε ηελ αλάπηπμε πξνζσπηθψλ 

ηθαλνηήησλ πξέπεη λα είλαη ε αλάδεημε ηνπ βηβιηνζεθνλφκνπ ζε έλαλ πιεξνθνξηαθά 

απηφλνκν θαη ιεηηνπξγηθά απηνδχλακν επαγγεικαηία, ν νπνίνο θαη ζα ρξεζηκνπνηεί 

ηα πξνζφληα απηά  αλεμάξηεηα απφ ην επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα 

θιεζεί λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ. Έηζη, ζα είλαη έηνηκνο γηα λα εθκεηαιιεπηεί 

νπνηαδήπνηε επθαηξία, πιεξνθνξηαθή, επηζηεκνληθή ή επαγγεικαηηθή ηνπ 

παξνπζηαζηεί. Γη’ απηφ ην ιφγν πξέπεη λα αλαιακβάλεη δηαξθψο πξσηνβνπιίεο, εληφο 

θαη εθηφο βηβιηνζήθεο, ελψ πξέπεη λα κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη εχθνια ζην 

πεξηβάιινλ θαη λα έρεη επειημία. 

εκαληηθέο ηθαλφηεηεο πξέπεη λα ζεσξνχληαη ε θξίζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί, ε επηκνλή ζηε ιεπηνκέξεηα, ε ηθαλφηεηα 

ηνπ βηβιηνζεθνλφκνπ λα μερσξίδεη απφ ηα πνιιά ηα αμηφινγα θαζψο θαη ε επηκνλή 

ζην ζρεδηαζκφ ιεπηνκεξψλ, ζε πνηφηεηα θαη πνζφηεηα, πιεξνθνξηαθψλ εξγαιείσλ ε 

νπνία θαη δηαθνξνπνηεί κηα θαιά νξγαλσκέλε ππεξεζία πιεξνθνξηψλ απφ έλαλ 

αλνξγάλσην δηθηπαθφ ηφπν. Δπίζεο, ε αλάγθε γηα ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

δείρλεη φηη ζην λέν πεξηβάιινλ δελ ππάξρεη κηα θαζηεξσκέλε θαη, έζησ ηππηθά, 

εχθνια πξνζδηνξίζηκε θαηάζηαζε φπσο ζην παξειζφλ θαη φηη ε πιεξνθνξία, κε ηελ 

πνηθηιία ησλ κέζσλ, κε ηα νπνία δηαθηλείηαη, ζα απνηειεί κηα δηαξθή πεγή 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ θαζηεξσκέλσλ πξαθηηθψλ. Σέινο ε δενληνινγία θαη νη λνκηθέο 

ππνρξεψζεηο έρνπλ ζεκαληηθή ζέζε ζην ζχγρξνλν πξνθίι ελφο βηβιηνζεθνλφκνπ, 

θαζψο, δεηήκαηα φπσο ε ηδησηηθφηεηα, ε ινγνθξηζία, ε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαη ηα 

πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα έρνπλ απμαλφκελε ζεκαζία ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ.  



Β2. Γιαπποζυπικά Πποζόνηα 

 πλεξγαζία ζε νκάδεο εξγαζίαο  

 Πξνζφληα επηθνηλσλίαο – γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

 Ιθαλφηεηα λα εξγάδεηαη κφλνο 

 Ιθαλφηεηα θαηαλφεζεο ησλ αηηεκάησλ θαη πξνζδηνξηζκνχ ηεο δεηνχκελεο 

πιεξνθνξίαο 

 Ηγεηηθή πξνζσπηθφηεηα 

 Πξνζαλαηνιηζκφο – Δπηκνλή ζηηο Τπεξεζίεο Δμππεξέηεζεο Κνηλνχ 

 Γεκηνπξγία ζπκκαρηψλ θαη θνηλνπξαμηψλ 

 

ηα πξνζφληα επηθνηλσλίαο θαη ρεηξηζκνχ ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ν βηβιηνζε-

θνλφκνο ζπγθεληξψλεη εθείλεο ηηο ηθαλφηεηεο πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα πξνσζήζεη 

ζηνπο ρξήζηεο, κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ, ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο 

ηεο βηβιηνζήθεο. Δπίζεο, ζπκπεξηιακβάλεη ηηο πξνυπνζέζεηο αμηνπνίεζεο 

ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηελ πιεξν-

θνξία θαη ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε ησλ πην ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ. Μέζα απφ απηή 

ηελ θαηεγνξία πξνζφλησλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ βηβιηνζεθνλφκν λα πξνβάιεη 

αιιά θαη λα εληζρχζεη ην θνηλσληθφ πξνθίι ηνπ ίδηνπ θαη ηεο βηβιηνζήθεο θαη γη’ 

απηφ ην ιφγν ε νξζή ρξήζε ηνπ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ απνηειεί έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία γηα κηα επηηπρεκέλε δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο. εκαληηθή 

θξίλεηαη, επίζεο, ε ηθαλφηεηα λα κπνξεί λα θαηαλνήζεη θαη λα πξνζδηνξίζεη ηε 

δεηνχκελε πιεξνθνξία, θαζψο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ Information Literacy.  

 

Β3. Δμπειπία 

 Δκπεηξία ζηελ εμππεξέηεζε θνηλνχ 

 Δκπεηξία ζηελ επεμεξγαζία πιηθνχ 

 Γλψζε ηνπ ζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο βηβιηνζήθεο 

 Δξγαζηαθή εκπεηξία 

 Ιθαλφηεηα απνδνρήο ηεο αιιαγήο 

 Δκπεηξία δηνίθεζεο 

 Θέηεη πξνηεξαηφηεηεο – Δμηζνξξνπεί ηα θαζήθνληα 

 

Η εκπεηξία πνπ απνθηά ν θάζε βηβιηνζεθνλφκνο, αλ θαη πξνέξρεηαη απφ ηελ 

εμάζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία, θαζψο ν βαζκφο αλάιπζεο, 

αμηνιφγεζεο, θαηαλφεζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηαθψλ εκπεηξηψλ 

θαη ε κεηνπζίσζε ηνπο ζε «δεμακελή» άληιεζεο δεμηνηήησλ, ε νπνία θαη βνεζάεη 

ζηελ αληηκεηψπηζε ή θαη πξφιεςε πξνβιεκάησλ θαη δπζρεξεηψλ, απνηειεί κηα 

πξνζσπηθή ηθαλφηεηα, ηφζν ζην βαζκφ αμηνπνίεζήο ηεο, φζν θαη ζην βαζκφ 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο. Δπηζεκαίλεηαη ε ηθαλφηεηα απνδνρήο ηεο αιιαγήο, κηα 

ηθαλφηεηα πνπ ζπρλά ζπκβαδίδεη κε ηελ εκπεηξία ηνπ βηβιηνζεθνλφκνπ λα ηελ 

απνδερηεί, αιιά, θπξίσο, κε ηελ εκπεηξία λα αμηνπνηήζεη ηηο φπνηεο αιιαγέο ζην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πξνο φθειφο ηνπ ηδίνπ θαη ηεο βηβιηνζήθεο. Με ηελ ίδηα 

ινγηθή πξέπεη λα κπνξεί λα ηεξαξρεί ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ θαζψο ζε έλα 

πνιπκνξθηθφ πεξηβάιινλ, φπσο απηφ ηεο δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ, ε εκπεηξία ηνπ 

επαγγεικαηία λα αμηνινγεί πνχ πξέπεη λα δψζεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα θαηά ηε 

δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ είλαη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πξνζφλ γηα θάζε 

ζχγρξνλν βηβιηνζεθνλφκν.  



Β4. Για Βίος Μάθηζη – Δκπαίδεςζη 

 ρεδηαζκφο πξνζσπηθήο θαξηέξαο 

 Ιθαλφηεηα λα καζαίλεη γξήγνξα θαη δηαξθψο 

 Γλψζε ηξερνπζψλ εμειίμεσλ ζηελ Δπηζηήκε 

 Γλψζε ηξερνπζψλ εμειίμεσλ ζε ICT 

 

Η δηά βίνπ κάζεζε θαη ε δηά βίνπ εθπαίδεπζε είλαη δχν έλλνηεο αξθεηά ζπγγελείο 

κεηαμχ ηνπο, αιιά δελ είλαη ηαπηφζεκεο. Η δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη ζην φηη ε 

εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ πην ειεγρφκελνπο κεζφδνπο, ελψ ε κάζεζε 

απνηειεί κηα θαζεκεξηλή αέλαε δηαδηθαζία, αλεμάξηεηα απφ ην πνπ βξίζθεηαη ν 

βηβιηνζεθνλφκνο ή ην πνηα κπνξεί λα είλαη ε εξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηεί εθείλε ηε 

ζηηγκή. Η δηά βίνπ εθπαίδεπζε, ινηπφλ πινπνηείηαη, κέζα απφ δηαδηθαζίεο πνπ 

νξγαλψλνληαη γηα ην ζθνπφ απηφ, είηε απηέο ηηο νξγαλψλεη ε βηβιηνζήθε γηα λα 

εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ ηεο, είηε απνηεινχλ θνκκάηη κηαο επξχηεξεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ νπνία ν βηβιηνζεθνλφκνο ζπκκεηέρεη, φπσο είλαη ηα 

δηάθνξα ζπλέδξηα, εκεξίδεο θιπ. Η δηά βίνπ κάζεζε είλαη κηα γεληθφηεξε δηαδηθαζία, 

ε νπνία θαη κπνξεί λα εκπεξηέρεη ηε δηά βίνπ εθπαίδεπζε, θαη είλαη, γεληθά, ε 

ηθαλφηεηα ελφο επαγγεικαηία λα καζαίλεη ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επαγγεικαηηθήο, πξνζσπηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο. 

Απνηεινχλ, επίζεο, έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ζπζηαηηθά ζε έλα επηηπρεκέλν κνληέιν 

Information Literacy, θαζψο νη ηερλνιν- γηθέο εμειίμεηο, κε ηνλ επηηαρπλφκελν ξπζκφ 

αιιαγήο πνπ ηηο ραξαθηεξίδεη, επηβάιινπλ ηε δηαξθή κάζεζε θαη ηε δηαξθή 

εθπαίδεπζε ζε απηέο.  

Η Information Literacy κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ηθαλφηεηα ζηελ αλαθάιπςε ηεο 

πιεξνθνξίαο - ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηαλφεζεο ηνπ πσο είλαη 

νξγαλσκέλεο νη βηβιηνζήθεο - ε εμνηθείσζε κε ηηο πεγέο πνπ παξέρνπλ - 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ εξγαιείσλ 

απηνκαηνπνηεκέλεο αλαδήηεζεο - θαη ε γλψζε ησλ θνηλά απνδεθηψλ ηερληθψλ 

αλαδήηεζεο
4
. Η έλλνηα πεξηιακβάλεη, επίζεο, ηα πξνζφληα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ, 

ηελ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο θαη ζπνπδαζηέο ψζηε λα εκπινπηίδεηαη 

ε επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, θαζψο θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηερλνινγηθνχ 

πιέγκαηνο πάλσ ζην νπνίν βαζίδεηαη ε δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο, ζπκπεξηιακβαλν-

κέλνπ ηνπ θνηλσληθνχ, πνιηηηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ ηεο πεξηερνκέλνπ θαη αληίθηππνπ 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε IL, ππνδειψλεη θαη κηα θξηηηθή επαθή ηνπ ρξήζηε κε ηελ 

ηερλνινγία θαη ηηο πιεξνθνξηαθέο πεγέο, φρη απιά ηελ «ηπθιή» ρξήζε ηνπο. 

ε ζρέζε κε ηελ Δπηζηήκε ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο, ην κνληέιν ηεο IL επηθέξεη 

αιιαγέο ζην βαζηθφ ξφιν ηεο βηβιηνζήθεο. Αληί γηα ηελ παξνρή παξαδνζηαθψλ 

μελαγήζεσλ ζηε βηβιηνζήθε, ν αλαλεσκέλνο ξφινο ηεο βηβιηνζήθεο ελζαξξχλεη ηελ 

ηάζε γηα αλαδήηεζε ηεο πιεξνθνξίαο, κέζα ζην πιαίζην πνπ νξίδνπλ νη 

πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ηνπ θάζε ρξήζηε μερσξηζηά. Σν λέν απηφ ξφιν γηα ηηο 

βηβιηνζήθεο κπνξεί λα εληζρχζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ν αληίζηνηρνο ξφινο πνπ 

επηηεινχλ θαη πξέπεη λα επηηεινχλ ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα. Καζψο ε Information 

Literacy είλαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο, θαη γηα ηε, δηαξθή κάζεζε, επεθηείλεη ηε 

                                                 
4
 Πεγή: ODLIS – Online Dictionary for Library and Information Science, http://lu.com/odlis. 

http://lu.com/odlis/
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σήμα 1. Information Literacy και Βιβλιοθηκονομικά Πποζόνηα 

 

 

δηδαζθαιία πέξα απφ ηα θαζηεξσκέλα καζήκαηα ζηηο αίζνπζεο ησλ ηδξπκάησλ θαη 

απμάλεη ηελ εθπαηδεπηηθή, καζεζηαθή θαη, ηειηθά, επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ησλ 

ζπνπδαζηψλ, κε ηελ αμηνιφγεζε, δηαρείξηζε θαη ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο, κέζα απφ 

έλα αλαλεσκέλν θαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο, εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα, πάληα ζε ζπλεξγαζία κε ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο. 

Οη ζχγρξνλνη ξφινη πνπ θαιείηαη θαζεκεξηλά λα εθπιεξψζεη θάζε βηβιηνζεθνλφκνο 

ζην εζσηεξηθφ κηαο Τπεξεζίαο Πιεξνθφξεζεο πξέπεη λα εθθξάδνπλ ηηο πξαγκαηηθέο 

εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, Η ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ είλαη 

φηη ε παξαδνζηαθή αλάιπζε ηνπ ξφινπ ελφο βηβιηνζεθνλφκνπ εμαξηηφηαλ θαη 

ραξαθηήξηδε ηελ αληίζηνηρε ηερληθή εξγαζία ηνπ, π.ρ. θαηαινγνγξάθνο, 

επξεηεξηαζηήο. Μέρξη θαη ηελ αλαθάιπςε ηνπ Ιζηνχ, ν βηβιηνζεθνλφκνο, ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ θαξηέξα, αιιά θαη θαηά ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο, πξνζδηφξηδε ηνλ 

εαπηφ ηνπ ζε ζρέζε κε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο ηερληθέο εξγαζίεο, κε κία ή 

πεξηζζφηεξεο εηδηθφηεηεο, κε έλα εμεηδηθεπκέλν ελδηαθέξνλ γηα έλα αξηζκφ απφ απηέο 

ή κε θάπνην ζπλδπαζκφ
5
.  

Πιένλ, νη ζχγρξνλνη εξγαζηαθνί ξφινη ζην εζσηεξηθφ κηαο βηβιηνζήθεο, αλ θαη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο αθνινπζνχλ ηελ πξαθηηθή ηνπ παξαδνζηαθνχ πεξηβάιινληνο, 

ηείλνπλ λα εθθξάζνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε ζηελ πινπνίεζε θαη ηελ θαηάξηηζε 

ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ θαη ρσξίο, πάλησο, νη ξφινη απηνί λα 

αληαλαθινχλ, ηνπιάρηζηνλ άκεζα, θάπνηα ηερληθήο θχζεο εηδίθεπζε ζην εζσηεξηθφ 

ηεο βηβιηνζήθεο. Πξφθεηηαη, νπζηαζηηθά, γηα κηα απάληεζε ηνπ ρψξνπ ηεο 

βηβιηνζεθνλνκίαο ζηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ γηα αθφκα πην άκεζε πξφζβαζε ζηελ 

                                                 
5
 Gail Z. Eckwright and Mary K. Bolin, «The Hybrid Librarian: The Affinity of Collection 

Management with Technical Services and the Organizational Benefits of an Individualized 

Assignment», The Journal of Academic Librarianship, 27, 6 (2001), 452-456. 
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πιεξνθνξία θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπο ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ δελ εμαξηάηαη, φπσο 

ζην παξειζφλ, απφ ηελ νξγάλσζε ηεο βηβιηνζήθεο ζε ηκήκαηα, αιιά απφ ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ θάζε βηβιηνζεθνλφκνπ ρσξηζηά λα κπνξεί λα ζπλζέζεη, λα 

αμηνινγήζεη θαη λα εξκελεχζεη κε ηξφπν θαηάιιειν θαη επαξθή ην πιήζνο ησλ 

δηαζέζηκσλ πεγψλ θαη λα ηηο δηαζέζεη πξνο ρξήζε. Οη ξφινη απηνί είλαη, γεληθά, νη 

εμήο. Δκπαιδεσηής, Δρεσνηηής, Δκδόηης, Μεζάζων, Γιατειριζηής. 

Σέινο, ζα γίλεη κηα πνιχ ζχληνκε αλαθνξά ζην κνληέιν ηεο Library 2.0, φξνο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Michael Casey ζην blog πνπ ν ίδηνο 

δηαηεξεί, ην LibraryCrunch
6
 σο άκεζν απνηέιεζκα ηηο επηξξνήο πνπ άζθεζε ε έλλνηα 

ηνπ Web 2.0. Η ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά γίλεηαη γηαηί ε πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ 

ζχγρξνλσλ βηβιηνζεθνλνκηθψλ πξαθηηθψλ, φπσο εθθξάδνληαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

κνληέιν, δίλνπλ κηα πνιχ θαιή επθαηξία ζηνλ βηβιηνζεθνλφκν λα αλαπηχμεη αιιά θαη 

λα εθαξκφζεη ηα πξνζφληα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο πίλαθεο παξαπάλσ. ε απηφ 

ην κνληέιν νξγάλσζεο κηαο βηβιηνζήθεο, νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη αμηνινγνχληαη 

θαη αλαλεψλνληαη ζπρλά ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ ηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ησλ 

ρξεζηψλ ηεο. Η βηβιηνζήθε ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή θαη ηα ζρφιηα ησλ ρξεζηψλ κε 

ζθνπφ λα βειηησζεί ν ζρεδηαζκφο θαη ε ελζσκάησζε λέσλ ππεξεζηψλ ζε απηήλ, κε 

ηξφπν ψζηε ε ζρέζε κεηαμχ βηβιηνζήθεο θαη ρξήζηε λα ζηακαηήζεη λα είλαη 

ππεξεζία κηαο θαηεχζπλζεο, δειαδή πξνο ηνλ ρξήζηε, θαη λα γίλεη ακθίδξνκε, 

δειαδή απφ ηε βηβιηνζήθε πξνο ην ρξήζηε θαη ην αληίζηξνθν. Σα ηέζζεξα βαζηθά 

ζπζηαηηθά ηεο είλαη φηη είλαη αλζξσπνθεληξηθή, πξνζθέξεη κηα εκπεηξία πνιπκέζσλ, 

εληζρχεη θαη εκπινπηίδεη ηηο θνηλσληθέο επαθέο θαη νη θαηλνηφκεο ππεξεζίεο ηεο είλαη 

δηαζέζηκεο ζε φινπο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ 

εμειίμεσλ, ην κνληέιν απηφ ρξεζηκνπνηεί εθαξκνγέο πνπ δε ζεσξνχληαη 

βηβιηνζεθνλνκηθέο κε ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα ηνπ φξνπ. Σέηνηεο είλαη, ελδεηθηηθά, νη 

Τπηρεζίες Ανηαλλαγής Μηνσμάηων (Synchronous Messaging), Γικησακά Ημερολόγια 

και Wikis, Σύποι Πολσμέζων με Γσναηόηηηα Ροής (Streaming Media), Δηικέηες, RSS 

Feeds
7
. 

                                                 
6
 http://www.librarycrunch.com 

7
 Jack M. Maness, «Library 2.0 Theory: Web 2.0 and its Implications for Libraries», Webology, 3, 2 

(2006), (http://www.webology.ir/2006/v3n2/a25.html#5 

http://www.librarycrunch.com/
http://www.webology.ir/2006/v3n2/a25.html#5


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σήμα 2. Παπαδείγμαηα Γιαθοποποίηζηρ Τπηπεζιών "Library 1.0" με "Library 

2.0”. 

 

Η επηξξνή πνπ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ αλάινγεο εθαξκνγέο θαη δηθηπαθέο 

πινπνηήζεηο, φπσο ην Facebook θαη ην Myspace, δείρλνπλ ην δξφκν γηα ην πψο κηα 

βηβιηνζήθε κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε έλα θνηλσληθφ δίθηπν αμηνπνίεζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ κε ηνπο ρξήζηεο. ε έλα ηέηνην 

δίθηπν, νη ρξήζηεο πξνζθέξνπλ ζηε βηβιηνζήθε ηε δπλαηφηεηα λα δηαηεξήζεη ην ξφιν 

ηεο σο απαξαίηεηνπ θνηλσληθνχ ζεζκνχ πνπ πξνάγεη έλλνηεο φπσο ειεχζεξε δηάζεζε 

πιεξνθνξηψλ, ηζφηηκε θαη ηζφλνκε πξφζβαζε ζε απηέο θαη αμηνπνηεί ηηο πεγέο πνπ 

πξνζθέξεη γηα ηε δεκηνπξγία θνηλσληθά δεκνθξαηηθψλ θαη πνιηηηθά αλεμάξηεηα 

θνηλσληψλ. 

πλνπηηθά, ε Library 2.0, ή φπνην φλνκα ζα έρεη ζην κέιινλ, απνηειεί κηα πβξηδηθή 

πινπνίεζε παξαδνζηαθψλ βηβιηνζεθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζχγρξνλσλ 

δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εληζρχεηαη ε αληίιεςε ηνπ 

ρξήζηε γηα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ε βηβιηνζήθε λα θαιχςεη θαη λα ηθαλνπνηήζεη 

πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε θνξά πνπ ηελ «επηζθέπηεηαη». Έλα δίθηπν πνπ δελ 

πξνζθέξεη κφλν ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ, αιιά 

εληζρχεη θαη ελζαξξχλεη ηελ θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ, 

γλψζεο θαη πιεξνθνξηψλ. Πξφθεηηαη, ίζσο, γηα απηφ ην κνληέιν δηαρείξηζεο θαη 

νξγάλσζεο πνπ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη θαηάιιεια θαη λα ελζσκαηψζεη πιήξσο ηηο 

παξαδνζηαθέο βηβιηνζεθνλνκηθέο ππεξεζίεο ζε έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ. Έλα 

κνληέιν πνπ δε ζα αληηθαζηζηά ην ππάξρνλ, αιιά ζα ζπκπιεξψλεη ηηο  ππεξεζίεο ηνπ 

θαη πνπ ζα δίλεη ζηνλ βηβιηνζεθνλφκν ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη έλα εχξνο 

πξνζφλησλ, ζπλδπαζκφ παξαδνζηαθψλ θαη ςεθηαθψλ, παιαηψλ θαη λέσλ, ελψ, 

ηαπηφρξνλα, ζα απνηειεί έλα πεδίν εθαξκνγήο ησλ ζχγρξνλσλ ξφισλ ελφο 

βηβιηνζεθνλφκνπ, φπσο απηνί αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

Κνηλφρξεζηνο OPAC 

Δμππεξέηεζε θνηλνχ κέζσ δσληαλήο 

ζπλνκηιίαο, IM 

Έληππα εθπαηδεπηηθά εγρεηξίδηα 

Λίζηεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

Τπεξεζία ζπρλψλ εξσηήζεσλ 

Διεγρφκελα ιεμηιφγηα 

Δμππεξέηεζε θνηλνχ κέζσ email 

Δγρεηξίδηα πνιπκέζσλ θαη δηαδξαζηηθψλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ 

RSS Feeds 

Blogs, Wikis 

Διεγρφκελα ιεμηιφγηα κε ηε ρξήζε tags 

 

Δμαηνκηθεπκέλε επηθάλεηα ρξήζεο 

Σππηθφο θαηάινγνο έληππσλ θαη 

ειεθηξνληθψλ ζπιινγψλ 
Γηαδξαζηηθφο θαηάινγνο πνιιαπιψλ 

κέζσλ πνπ αλαλεψλεηαη δηαξθψο 

Library 1.0 Library 2.0 
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