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Ι>ΟΡΑ βιβλιογραφικών 
οριών της διεθνούς zxbo-

• Ι τικής παραγωγής είναι από τις 
JBL JBL πολυτι 
προσφέρουν, τις τι 

μότερες υπηρεσίες που 
Βλευταίες δεκαετίες, οι 

βιβλιοθήκες των ανεπτυγμένων βιβλιοθηκονο-
μικά χωρών και σε ; 
τελευταία χρόνια οι 
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περιορισμένο επίπεδο τα 
ελληνικές βιβλιοθήκες. Η 
;έρεται με διάφορους τρό-
; και μη. Έτσι, αναζήτηση 

βιβλιογραφικών πληροφοριών μπορεί να γίνει 
μέσω ευρετηρίων,περ 
γραφιών, αλλά και 
με on-line σύνδεση 
με ξένες βάσεις 
δεδομένων, με CD-
ROM ή ακόμα με 
συμμετοχή της 
βιβλιοθήκης σε 
δίκτυα βιβλιοθη
κών (συλλογικοί 
on-line κατάλογοι). 

Στο άρθρο 
αυτό θα περιοοι-
στώ στις υπηρε
σίες που προσφέ
ρονται με on-line 
σύνδεση με ξένες 
βάσεις δεδομένων 
και μάλιστα όταν 
υπάρχουν βάσεις-
διανομείς(Ι). Σ'ένα 
τόσο ευρύ θέμα, 
που δεν μπορεί να 
εξαντληθεί σ'ένα μό> 
οικονομική του πλ 
σίγουρα θα ενδιαφέ^ 
σκέφτεται να προσ< 
στους χρήστες της. 

Σχοιιός μου εδώ έ 
μητικά εκείνα ποσά: 
τέτοιου είδους σύνδε 
συστήματος — άλλω< 
νόημα, αφού οι τιμι 
και διαφέρουν αναλό 
κτηριστικών κάθε σι 

*Η Έλλη Άνθη-Καλογ 
της Βιβλιοθήκης τον 
Μετάφρασης και ι 
Πανεπιστημίου 

ιοδικιόν επίτομων, βιβλίο-
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ιίησης 
μέσω 

ιέων 
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Σε μια εποχή 
πον χαρακτηρίζεται 

από οικονομική 
κρίση, οι βιβλιοθή-
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πληροφόρησης δεν 
μπορούν να δαπα
νούν ασνλλόγιστα 
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Στο άρθρο γίνεται μια προσπάθεια προσέγ
γισης των κύριων οικονομικών απόψεων, που 
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην εγκα
τάσταση και λειτουργία ενός συστήματος on
line αναζήτησης πληροφοριών μέσω βάσεων-
διανομέων. Γίνεται μια ποσοτική και ποιοτι
κή ανάλυση των στοιχείων κόστους που συμ
μετέχουν και αναλύονται οι παράγοντες που 
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τα επηρεάζουν. Επί 
σημεία που δεν θα 
βιβλιοθήκη κατά την ί 

f / ίσης, αναφέρονται τα 
έπρεπε να αγνοεί μια 
επιλογή μιας βάσης-δια-

νομέα και εξετάζονται λύσεις που αφενός μει
ώνουν το κόστος χρήσης και αφετέρου βελ-
τιωνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες. 

ω άρθρο, θα εξετασθεί η 
ευρά -- μια άποψη που 
3ει κάθε βιβλιοθήκη, που 
φέρει τέτοιες υπηρεσίες 

•εν είναι να δώσω τα αριθ-
ιου θα χρειασθούν για μια 
:ση και τη λειτουργία του 
ατε κάτι τέτοιο δεν θα είχε 
ϊς πολύ συχνά αλλάζουν 
>γως των ιδιαίτερων χαρα-
r/κεκριμένης επιλογής — 

ωλιά είναι βιβλιοθηκονόμος 
Τμήματος Ξένων Γλωσσών, 
^ιερμηvείaς του Ιονίου 

κασία. 
Τα δύο κύρια μέρη που έχο 

τοχή στα οικονομικά των οη-1 
είναι οι βάσεις-διανομείς και 
Οι τελικοί χρήστες, που σε ι 
συμμετέχουν στη διαδικασία, 
εδώ, αφού θα μπορούσαν να ( 
ξεχωριστή ενότητα και ο πι 
γύρω από την ομάδα αυτή, έν 
λαιο έρευνας και μελέτης. 

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜ 

Το πρώτο κρίσιμο εροπημο 
αρχικά βήματα των on-line a 
να κάνει ιιε το οικονομικό κό( 

ι ι \ * 

αλλά να προ-
β λ η μ α τ ί σ ω 
και να προϊδε
άσω το βιβλίο-
θ η κ ο ν ο μ ο , 
που πρόκειται 
να ετοιιιάσει 

ι μια μελέτη 
σκοπιμότητας 
ή απλώς ένα 

• • Λ ποουπολογι-
σμό, κάνοντας 
μια ποσοτική, 
αλλά και ποι
οτική ανάλυ
ση των στοι-
χ ε ί ω ν 
κόστους που 
π α ί ρ ν ο υ ν 
μέρος σε μια 
τέτοια διαδι-

ιυν άμεση συμμε-
ine αναζητήσεων 
οι βιβλιοθήκες. 

Επόμενο στάδιο 
δεν εξετάζονται 
ιποτελέσουν μια 
οοβληματισμός 
α χωριστό κεφά-
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ι που τέθηκε στα 
ναζητήσεων είχε 
χτος της σύγχρο-

• ι • Ι Ι 
νης αυτής μεθόδου σε συσχετισμό με την πάρα- Ι 
δοσιακή (χειρωνακτική) μέθοδο αναζητήσεων | 
βιβλιογραφικών πληροφοριών: Οι on-line ανα
ζητήσεις κοστίζουν περισσότερο από τις πάρα- ! 
δοσιακες; Η απάντηση ήρθε το 1978 απο τον 
H.R. Collier σε μια ανάλυση κόστους και σκορ- j 
πισε απαισιοδοξία. Λίγο αργότερα όμως, το 
1981, ο F.W. Lancaster (σ. 10-14) αναστρέφει 
την ανάλυση του Collier σε μια ανάλυση | 
κόστους-ιοφέλειας (cost-effectiveness) και δίνει ] 

Λ / C" ' / 1 ' ' ιιια εντελώς διαφορετική εικόνα. Είναι σήμα-
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ντικό να σημειωθεί ότι αρκετές ομάδες έχουν 
δώσει χρόνους για την εκτέλεση σημαντικών 
χειρωνακτικών αναζητήσεων που εκτείνονται 
μεταξύ 16 και 20 ωρών, ενώ αναφέρεται ότι οι 
on-line αναζητήσεις χρειάζονται μεταξύ μισής 
και μίας ώρας, περιλαμβανομένων των πριν 
και μετά την αναζήτηση δραστηριοτήτων. 
Απ'την άλλη πλευρά βέβαια, "αρκετοί συγγρα-
φείς έχουν υπογραμμίσει ότι, ενώ σ'ένα μεγάλο 
ποσοστό αναζητήσεων μπορεί να συμβαδίζει το 
κόοτος με την ωφέλεια (cost-effective) όταν διε-
ξάγονται on-line, υπάρχουν πάντα κάποια ειοη 
αναζητήσεων που γίνονται καλύτερα χειρωνα-
κτικά. Παράδειγμα μπορεί να είναι μια αναζή
τηση πάνω σ' ένα ευρύ θέμα για το οποίο είναι 
δύσκολο να εξαντληθεί το λεξιλόγιο [αναζήτη
σης]. Αλλες πληροφορίες μπορεί να είναι εξαι-
ρετικά πρόσφατες (ή εξαιρετικά παλιές) για w 
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περιληφθούν σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομέ
νων" (C. Fenichel-T. Hogan, σ. 78). 

Σήμερα, ένας τέτοιου είδους πρόβλημα1" 
σμός — on-line ή χειρωνακτική ανα^ητηοη 
νομίζω ότι έχει ξεπεραστεί, ακόμα και για τα 

ελληνικά δεδομένα. Αυτό που εξακολουθεί ν 
λείπει από τις ελληνικές βιβλιοθήκες — τ 

φωτεινά παραδείγματα είναι ελάχιστα για 



εποχή τη; πληροφόρησης και της ταχύτητας 
%ον διανύουμε — είναι η υποδομή (εξοπλισμός 
χαι έμπειροι στο συγκεκριμένο τομέα βιβλιοθη
κονόμοι). 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Τα κύρια στοιχεία κόστους, που 1)α πρέπει 
να μελετήσει μια βιβλιοθήκη σ' ένα σύστημα on
line — στα στάδια και της εγκατάστασης και 
τη; λειτουργίας — μπορούν να χωριστούν σε 
τρεις γενικές κατηγορίες, τις ακόλουθες: α) 
άμεσο κόστος, β) έμμεσο κόστος και γ) εξωτε-

' ί 1 ' οικες επιβαρύνσεις. 
Στην κατηγορία του άμεσοι' κόστους υπάγε

ται εκείνο το κόστος που δηιιιουογείται κατά 
τη διάρκεια μιας on-line αναζήτησης, δηλ. χρέ
ωση για το χρόνο σύνδεσης για τη χρήση μιας 
βάσης δεδομένων και της βάσης διανομέα, χρέ
ωση για τη χρήση του τηλεπικοινωνιακού 
δικτύου ή άλλης τηλεφωνικής γραμμής και επί
σης για τις αναγραφές που πρόκειται να τυπιο-
Βουν off-line ή ακόμα και για τις on-line εκτυ
πώσεις, αναλόγως της πολιτικής χρέοοσης της 
βάσης δεδομένων. Σ'αυτή την κατηγορία μπορεί 
επίσης να υπολογισθεί και ο χρόνος που κατα
ναλώνεται από τον αρμόδιο βιβλιοθηκονόμο 
για την προετοιμασία και εκτέλεση μιας αναζή
τησης. 

Η κατηγορία των στοιχείων έμμεσου κόστους 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
Α. Απόκτηση 
1. Εξοπλισμός 
α) τερματικό 
β) modem 
7) τηλέφωνο 
5) εκτυποπής 
ε) συμβόλαιο/α συντήρησης 

2. Τεκμηρίωση και άλλα εφόδια 
α) εγχειρίδια χρήσης 
β) θησαυροί και άλλα βοηθήματα αναζήτησης 
Υ) συνδρομές περιοδικών 
6) χαρτί εκτύπωσης και μελανοταινίες 
ε) συμμετοχές σε επαγγελματικές ενο')σεις 

β. Λειτουργικά έξοδα 
1. Προσωπικό 
ft) συντονιστής 
Ρ) βιβλιοθηκονόμοι-υπεύθυνοι αναζητήσεων 

γ) προσωπικό στήριξης 

2. Έξοδα Εκπαίδευσης 
ft) εξάσκηση στη βάση-διανομέα 
Π Ρ) σεμινάρια σχετικά με τις βάσεις δεδομένων 

και τον προσανατολισμό ως προς τους 
ζητούμενους θεματικούς τομείς 

^χρόνος on-line πρακτικής 
5 \ , <^ °) ε̂ οδα ταξιδιών 
^ ^ ό· Π()οαγωγή-Διαφήμιση 
α) έντυπο υλικό 
Ρ) παραγωγή slides, βιντεοκασετιόν και παρό

μοιου υλικού 
Μ Χρέωση του συστήματος για on-line επιδεί

ξεις 

4. Γενικά έξοδα 
α)έπιπλα 
β) τηλεφωνική εγκατάσταση 
γ) ανακαίνιση-τροποποιήσεις 
δ) διάφορα: φωτισμός, χώρος κ.λπ. 

Η τελευταία κατηγορία — εξωτερικές επι
βαρύνσεις (2) — περιέχει εκείνα τα στοιχεία 
που εκλαμβάνονται ως δευτερογενή αποτελέ
σματα της προσφοράς της υπηρεσίας των on
line αναζητήσεων βιβλιογραφικών πληροφο
ριών και δεδομένων. Μια μορφή εξωτερικών 
επιβαρύνσεων είναι η αυξημένη ζήτηση ντο-
κουμεντων. Οι on-line αναζητήσεις θα συμβά
λουν προσθετικά στη χρήση της συλλογής της 
βιβλιοθήκης και στις αιτήσεις για δανεισμό 
μεταξύ βιβλιοθηκών. Έτσι, πρέπει να θε(»ρη-
θούν ως μέρη της συνολικής εικόνας το κόστος 
για αύξηση ραφιών, για διακίνηση του υλικού 
(δανεισμός, φιοτοτυπίες. κρατήσεις κ.λπ.). 
καθώς και για. την επεξεργασία των αιτήσεων 
δανεισμού μεταξύ βιβλιοθηκών. 

Τα στοιχεία κόστους, που αναφέρονται 
παραπάνω, έχουν κατά καιρούς επιδεχθεί διά
φορες ταξινομήσεις (βλ. C. Fenichel-T. Hogan, 
Ν. Grimes. D. Reynolds), όμως τα πραγματικά 
στοιχεία παραμένουν τα ίδια. 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ 
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 

Δεδομένων των στοιχείου κόστους, όπως 
προαναφέρθηκαν, μια βιβλιοθήκη πρέπει να 
λάβει υπόψη και ορισμένους παράγοντες που 
μπορούν να αυξήσουν ή να μειώσουν το συνο
λικό κόστος. Τέτοιοι παράγοντες είναι: 
α) ο τύπος τ(ον τερματικών που χρησιμοποιού

νται 
β) ο χρόνος απόκρισης του υπολογιστή 
γ) η μέθοδος εκτύπωσης των αναγραφούν 
δ) η εμπειρία του χειριστή του τερματικού, και 
ε) η βάση-διανομέας που έχει επιλεγεί. 

α) Υπάρχουν τερματικά διαφόρων κατηγοριών, 
ανάλογα με τις επιδόσεις τους και την τιμή 
τους, παρόλο που τελευταία οι τιμές έχουν 
μια φθίνουσα τάση. Η καλύτερη επιλογή θα 
ήταν η αγορά ενός ή περισσοτέρων 
"ευφυών" (intelligent) τερματικών — στα 
οποία μπορούν να αναπτύσσονται και να 
καταγράφονται οι στρατηγικές των αναζη-
τήσεεον πριν από τη σύνδεση με τη βάση-
διανομέα, γεγονός που μειώνει το κόστος 
επικοινοΜας — σε μια σχετικά χαμηλή 
τιμή. 

β) Η ταχύτητα ενός τερματικού καθορίζει πόσο 
γρήγορα μπορεί ένα τερματικό να εκτυπώ-
σει τις πληροφορίες που παίρνει από τον 
υπολογιστή. Λογικά έπεται ότι το αργότερο 
τερματικό θα αυξήσει το μέσο χρόνο on-line 
αναζητήσεων, αλλά η μέτρηση και ο έλεγχος 
από τους χρήστες είναι δύσκολος, αν όχι 
((δυνατός. 

γ) Όπως ήδη αναφέρθηκε, η μέθοδος εκτύπω
σης των αναγράφουν επηρεάζει το κόστος. 
Συγκεκριμένα, η εκτύπο)ση των αναγραφών 
on-line θα αυξήσει το κόστος σύνδεσης του 
υπολογιστή, ενώ η εκτύπο)ση των αναγρα

φούν off-line μεκόνει αυτό το χρόνο και επο-
μένως το κόστος. 

δ) 0 ανθρώπινος παράγων παίζει σημαντικό 
ρόλο στις αναζητήσεις. Έχει υπολογισθεί 
ότι ένας έμπειρος χείριστης, που γνωρίζει 
καλά τον κώδικα επικοινωνίας με τον υπο
λογιστή και προσχεδιάζει τις στρατηγικές 
αναζήτησης, μπορεί να ελατηόσει την ανα
λογία εισόδου/εξόδου (input/output) σεΐ 
προς 9. Αυτό σημαίνει ότι, στη διάρκεια 
ενό^ 10-
λ ε πτ ο υ / ff οίΚΟΥΟρίκά 
%Q6y προοέγγίοη της ν ° υ \ παροχής υπηρεαιών 
συν( ε- \ on-line 
ση:;. ο \_ 
χειριστής χρησιμοποιεί 1 λεπτό και ο υπο
λογιστής 9. Ένας άπειρος χειριστής που δεν 
γνωρίζει τον κώδικα επικοινωνίας με τον 
υπολογιστή μπορεί να έχει μια αναλογία 
εισόδου/εξόδου 2 προς 1 (J. Wish-C. Collins-
V. Jacobson. σ. 9). 

ε) Η επιλογή μιας ή περισσοτέρου βάσεων-δια-
νομέιον είναι ίσως ο σημαντικότερος παρά-
γων και τον αναλύουμε τελευταίο. 0 αριθ
μός των βάσεων δεδομένιον που διαθέτει 
μια βάση-διανομέας είναι και το βασικό 
σημείο για την επιλογή του. Όσες περισσό
τερες βάσεις δεδομένων διατίθενται τόσο 
μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες επιλογής 
μιας βάσης-διανομέα. Εννοείται ότι αυτές 
οι βάσεις δεδομένιον ή τουλάχιστον ένα 
μεγάλο μέρος τους θα πρέπει να καλύπτουν 
το θεματικό προσανατολισμό της βιβλιοθή
κης. 

Στη συνέχεια πρέπει η βιβλιοθήκη να ελέγ
ξει μερικά ακόμα σημεία σε σχέση με τη βάση-
διανομέα: 
• Προπληρωμή — υπάρχει τέλος εγγραφής; 
• Αν ναι, τι δικααόματα φέρει; π.χ. παρέχο

νται δωρεάν εγχειρίδια χρήσης, ενημερωτι
κά δελτία, συναντήσεις χρηστοΆ'; 

• Απαιτήσεις ελάχιστης χρήσης, π.χ. υπάρχει 
ελάχιστη χρέωση (πάγιο) ακόμα και αν δεν 
χρησιμοποιείται το σύστημα; 

• Ποια είναι η δομή της χρέωσης; Πολλές 
βάσεις-διανομείς δίνουν διαφορετικό χαρα
κτήρα στη χρέωση των πελατών τους, ανα
λόγως του όγκου ή του τύπου χρήσης, π.χ. 
χαμηλότερο ποσοστό για υψηλή χρήση η 
χαμηλό ποσοστό στο χρόνο σύνδεσης για το 
γενικό "ξεφύλλισμα" (browsing) της βάσης. 
Ορισμένες βάσεις-διανομείς έχουν μεγάλη 
ευελιξία στη δομή του προγράμματος χρέω-
σης των πελατών τους, αλλά η μεγάλη ποι
κιλία επιλογών μπορεί αρχικά να μπερδέ
ψει, π.χ. ειδικά ακαδημαϊκά ποσοστά, ομα
δική χρήση, εγγυημένη ελάχιστη χρήση κ.λπ. 
Μερικές βάσεις-διανομείς προσφέρουν 
εκτυπίόσεις, π.χ. οι καινούργιοι χρήστες 
μπορεί να έχουν κάποιο δωρεάν χρόνο εξά
σκησης, ειδικές τιμές για κάποιες ομάδες 
χρηστών, δωρεάν χρόνος για τις νέες βάσεις 
δεδομένιον. 

Επίσης η χρέωση για μια συγκεκριμένη 
βάση δεδομένων μπορεί να διαφέρει ανάλογους 



των διαφόρων βάσεων-διανομέων που 
προσφέρουν. Στη συνέχεια avaq 
σημεία που πρέπει να ληφθούν 
την περίπτωση: 
• Δικαιώματα χρήσης (royalties 

την 
έσονται μερικά 
υπόψη σ'αυτή 

) — πεοιλαμβά-
νονται στη συνολική χρέωση ή όχι; 

• Συνδρομές στις έντυπες εκδόσεις της βάσης 
δεδομένων — επιτρέπουν 
ποσοστά των on-line; 

• Το κόστος μιας αναζήτησης : 

Η οικονομικά \ 
προοέγγιοη της 
παροχής υπηρεοιών 
on-line / 

σης; 
• Η χρέωση γίνεται και για τη\ 

αναγραφών στην οθόνη και γ 
σή τους: 

• Δίνεται λεπτομερής 
απολογισμός χρήσης 
στους μηνιαίους λογα
ριασμούς; κ.λπ. 

Ένας ακόμα αξιοση-
μείωτος παράγων για την 
επιλογή μιας βάσης-δια-
νομέα είναι ο χρόνος επε
ξεργασίας. Π./. ιι ι α 
σύγκριση που έγινε για το 
ίδιο θέμα. ακολουθώντας 
την ίδια στρατηγική ανα-
ζήτησης, μεταςυ ESA/IRS 
και DIALOG (που έχουν 
παρόμοιες γλώσσες ανα
ζήτησης) έδωσε τα εξής 
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αποτελέσματα: ESA/IRS 
0,75" και DIALOG 2,71". 
0 χρόνος επεξεργασίας 
της DIALOG είναι ακόμα 
μεγαλύτερος όταν στην 
Ευρώπη (όπου έγινε και 
το πείραμα) είναι απόγευ
μα, δηλαδή πρωί στην 
Αμερική, όπου βρίσκεται 
και η έδρα της (3). Οι 
παοαπάνω όοκιμές έγιναν 
πρωί μέσα στον ίδιο μήνα 
(Τ. Baiget, α 42-43). 

Τέλος, η απόσταση 
μεταξύ βιβλιοθήκης και 
\\( Ί(ΛΥ\^-Ϊ\\ (ί\'ί Μ Ι ία V i i M M ' " 

ελάττωση στα 

και/ή μιας σει
ράς αναζητή

σεων φαί-
\ ν ε τ α ι 
/ on-line 

την ώρα 
Ι (|^ α \ U L j | Τ Γ|-

' εμφάνιση πον 
ια την εκτύπω-

χεία — που θα τα ονομάσω κόστος χρήσης — 
είναι ευθέως ανάλογα του αριθμού των αναζη
τήσεων που εκτελούνται και περιλαμβάνουν: 
• Το χρόνο του προσωπικού για εργασίες και 

καθήκοντα, που λαμβάνουν χώρα σε κάθε 
αναζήτηση — περιλαμβανομένων και των 
δραστηριοτήτων που προηγούνται και έπο
νται των αναζητήσεων. 

# Το χρόνο σύνδεσης του υπολογιστή 
• Εκτυπώσεις off-line 
• Αναζητήσεις off-line και ταχυδρόμηση ( μερι

κά συστήματα.) 
• Χρέωση επικοινωνίας (π.χ. HELLASPAC, 

TYMNET κ.λπ.) 
• Τηλεφωνικές κλίσεις 
• Γραφική ύλη (χαρτί, ταινίες κ.λπ.) 

Οι δυσκολίες να προϋπολογισθεί το κόστος 
χρήσης συνίσταται στο γεγονός ότι ο αριθμός 
των αναζητήσεων που θα εκτελεσθούν είναι 

να έχει καθοοιστική 
σημασία — καλό είναι να 
ληφθεί υπόψη, όσον 
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αφορά τις τηλεφωνικές χρεώσεκ 
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Οι on-line αναζητήσεις θα συμβάλουν προσθετικά στη χρήση της σνλλο-
ής της βιβλιοθήκης 

* 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Αν και ιιεοικά στοιχεία του κόστους για την 
Ι \ « / > Ι ' 

εγκατάσταση και λειτουργία μιας υπηρεσίας 
ι ι ν ι ι 

on-line αναζήτησης πληροφορκον μπορούν να 
υπολογισθούν σχετικά εύκολα, όπως ιιισΟοί, 1 Ι» 

συντήρηση τεοιιατικών, ανανέω 
μάτων για τις αναζητήσεις κ.λπ 

ι 

•ση των βοηΟη-
1 I I I 

.. κάποια άλλα: 
ι Ι ι Ι 

δύσκολα μπορούν να προβλεφθούν κατά τη 
σύνταξη ενός προϋπολογισμού. Αυτά. τα στοι-

και στις αιτήσεις για δανεισμό μεταξύ βιβλιοθηκών 

' Ι\ ' ' ' i \ 

άγνωστος, καθώς επίσης και το κόστος κάθε-
/ / ' ^-* / ' μιας απο αυτές. Συνεπώς, η χρέωση για το 

σύστημα και την επικοινωνία δεν μπορεί να 
/ \ ' ' * ' ποοσεγγισθει ικανοποιητικά. Λκοιια κι αν 

λάβει κανείς υπόψη τη βιβλιογραφία πάνω στο 
θέμα αυτό. δεν μπορεί να πάρει μια σαφή απα-

f t C- ' ' ντηση: το ιιεσο κόστος αναζήτησης που έχει 
I I Ι .. - Ι ' Ι — » • 

καταγραφεί ποικίλλει μεταξύ s4 και σχεδόν s80 
(C. Fenichel-T. Hogan, σ. 80). Ιο Εθνικό 
τ ' Τ * ' Γ"* ΐ\ ' T V '* — ^ . 

Κέντρο Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος 
Ερευνών, ως βάση-διανομέας για την Ελλάδα, 
έχει υπολογίσει το μέσο κόστος αναζήτησης 

ανά γνωστικό αντικείμενο (Φ. Τσιμπόγλου-Δ. 
Χαρδούβελη, σ. 163). Αν και ο αριθμός των 
αναζητήσεων, για ορισμένες κατηγορίες, είναι 
πολύ μικρός για να σχηματισθεί σωστή κρίση 
(π.χ. για τη βιβλιοθηκονομία 8 αναζητήσεις, για 
την εκπαίδευση 20 κ.λπ.), είναι χρήσιμο να έχει 
κανείς υπόψη αυτά τα στοιχεία. Μια μέθοδος j 

προσέγγισης του αριθμού αναζητήσεων που * 
πρόκειται να εκτελεσθούν, αλλά και του μέσου 
κόστους κάθε αναζήτησης, που αναμφισβήτητα 
θα διευκόλυνε να υπολογισθεί το κόστος χρή
σης των on-line αναζητήσεων, είναι να ληφθούν 
υπόψη στο στάδιο της μελέτης σκοπιμότητας, 
οι εμπειρίες παρομοίων σε μέγεθος, αριθμό 
χρηστών και πρακτικές χρέωσης, οργανισμών, 
ιδρυμάτων κ.λπ. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η προσφορά ανάκτησης on-line βιβλιογρα
φικών και άλλων (4) πληροφοριών είναι από 
τις σημαντικότερες υπηρεσίες πληροφόρησης, 
που μπορεί να παρέχει σήμερα μια βιβλιοθήκη Ι 
ή ένα κέντρο πληροφόρησης προς τους χρήστες 
του. 0 πλούτος των πληροφοριών που έχουν 
καταγραφεί σε χιλιάδες πηγές (βιβλία, περιοδι
κά, εφημερίδες, διατριβές κ.ά.), δεκάδων ι 
χωρών και στις γνωστότερες γλώσσες, μπορεί 
να ανακληθεί σε λίγα λεπτά και να δοθεί στον 
τελικό χρήστη είτε σε μορφή βιβλιογραφικών 
αναγραφών, είτε το πλήρες κείμενο των δημο
σιευμάτων (full text databases) είτε σε μορφή Ι 
αοιθμητικών και άλλων δεδομένων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελε
σματική λειτουργία μιας τέτοιας υπηρεσίας 
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είναι ο σωστός σχεδιασμός, σε όλα τα επίπεδα. 
_ / - ι ^7 7 

Για να επιτευχθεί όμιος σωστός σχεδιασμός, 
χρειάζεται ο βιβλιοθηκονόμος που θα τον 
κάνει να έχει την κατάλληλη εκπαίδευση και 
εμπειρία. Γι'αυτό. είναι σκόπιμο η βιβλιοθηκο-
νομική εκπαίδευση στη χώρα μας, ξεπερνώντας 
το στάδιο της παραδοσιακής βιβλιοθηκονομίας, 
να στραφεί άμεσα στη σύγχρονη "ηλεκτρονική 

\ ^ Ι Ι ' Ι / » > » , Ι Ι >•, 

ι~\ 1Ί *\ ί \ ' 1 1 ' ' βιβλιοθηκονομία . παρέχοντας στους νέους 
αποφοίτους το θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά και 
την πρακτική εξάσκηση, για να στελεχώσουν 
και να φτιάξουν βιβλιοθήκες του σήμερα, με 
την προοπτική του αύριο. 

0 προσδιορισμός του συνολικού κόστους 
V ^ ι 

εγκατάστασης και λειτουργίας ενός σύστημα-
τος on-line αναζήτησης πληοοφ-οοκον μισώ • — I I I » ι \ ^ ^^ ι 

βάσεων-διανομέων είναι μια διαδικασία πολύ
πλοκη και επίπονη, όμως αναγκαίος και σημα
ντικός παράγων για το σωστό σχεδιασμό αυτής 
της υπηρεσίας. 

Στοιχεία κόστους που πολύ δύσκολα μπο
ρούν να προσδιορισθούν στο στάδιο του σχε
διασμού, δηλ. το κόστος χρήσης, μπορούν να 
υπολογισθούν κατά προσέγγιση, αφού ληφθούν 
υπόψη αντίστοιχα στοιχεία άλλων σχετικών 
οργανισμών, ιδρυμάτων κ.λπ. Η συνεργασία 
πάντα κάτι χρήσιμο έχει να προσφέρει σε κάθε 
πλευοά. 

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από οικο
νομική κρίση και περικοπές κονδυλίων, οι 
βιβλιοθήκες και τα κέντρα πληροφόρησης δεν 
μπορούν να δαπανούν ασυλλόγιστα. Έτσι· 
αφού σχεδιάσουν την εγκατάσταση του συστη-



ματος με κριτήρια: α) την ποιοτική προσφορά 
υπηρεσιών και β) την οικονομικά πιο συμφέ
ρουσα λύση, καλό είναι να ελέγξουν με ποιο 
τρόπο θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος 
χρήσης. Η μείωση του κόστους χρήσης μπορεί 
να σημαίνει — όχι απαραίτητα υποβάθμιση, 
αλλά — βελτίωση και αύξηση των προσφερόμε
νων υπηρεσιών. Οι τρόποι που, κατά την 
άποψη μου, μπορεί να γίνει αυτό, είναι τρεις: 

α) Χρηματοδότηση από εξωτερικές πηγές. 
Αρκετά δύσκολη υπόθεση, όχι όμως και 
αδύνατη. Εξαρτάται από το είδος της 
βιβλιοθήκης, το περιβάλλον των χρηστών 
της, αλλά κυρίως από τις δημόσιες σχέσεις 
της. 

β) Χρέωση των τελικών χρηστών. Αναλόγως 
του είδους της βιβλιοθήκης και της πολιτι
κής πληροφόρησης που ακολουθεί, ένας 
προβληματισμός προς κάθε δυνατή κατεύ
θυνση, αλλά και η διε-
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θνής πρακτική, μπορεί 
να οδηγήσουν στη χρέ
ωση των χρηστών της. 
Η συνεισφορά των 
χρηστών μπορεί να 
άφορα το συνολικό 
χοοτος της αναζητη-
σης, μέρος του, να το 
υπερκαλύπτει ή να 
είναι μια ενιαία τιμή 
ανεξάρτητη της συγκε-
κριμένης αναζήτησης. 
Επίσης μπορεί να δια
φέρει αναλόγως των 
ομάδατν χρηστών, π.χ. 
σε μια πανεπιστήμια-ι • ι 

κή βιβλιοθήκη οι διδά-
Ι Ι Ι ' Ι 

σκοντες να γοεώνο-
νται με μεγαλύτερο 
ποσοστό από αυτό 
των φοιτητών ή 
ακόμα να μην υπάρχει 
χρέωση για τους φοι
τητές, δεδομένων των 
οικονομικών διαφο
ρών μεταξύ των δύο 
ομάδων. 

γ) Συνεργασία με άλλες 
συναφείς βιβλιοθήκες. 
Μια τέτοια συνεργα
σία μεταξύ βιβλιοθη-
* • r *\ * • \J r\i / Τ \ ι Is ^* f\t 1 / Τ ^ * ΛΛ Λ 1 κων ρασΚ-,εται στην 

φία, αλλά και βιβλιογραφία στα ίδια θέμα
τα. Π.χ. για θέματα εκπαίδευσης πρόσβαση 
στην ERIC μέσω DIALOG και στην 
EUDISED μέσω ESA/IRS. 

• Όταν χρειάζεται να γίνει κάποια αναζήτηση 
θέματος που είτε δεν καλύπτεται από μια 
βάση δεδομένων στην οποία έχει πρόσβαση 
η βιβλιοθήκη είτε το αποτέλεσμα μιας ανα
ζήτησης δεν είναι ικανοποιητικό και χρειά
ζονται περισσότερα στοιχεία, η βιβλιοθήκη 
μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια της συνεργα
ζόμενης βιβλιοθήκης. Ευνόητο είναι ότι η 
επιλογή της συνεργαζόμενης βιβλιοθήκης ή 
βιβλιοθηκών πρέπει να γίνει με ορθολογι
σμό, ούτως ώστε η προσφορά να μην είναι 
μονόπλευρη. 

• Η ανταλλαγή των υπηρεσιών — παράδοση 
των στοιχείων της πληροφοριακής συνέ
ντευξης αφενός και των αποτελεσμάτων της 
on-line αναζήτησης αφετέρου, από τη μια 

ανταλλαγή και θα ^ντό που εξακολουθεί να λείπει από τις ελληνικές βιβλιοθήκες είναι η 
Ιίποοούσε να έγεΐ τα νποόομή (εξοπλισμός και έμπειροι στο συγκεκριμένο τομέα βιβλιοθηκονόμοι) 
εξής χαρακτηριστικά: 

• Οι βιβλιοθήκες να καλύπτουν τις ίδιες θεμα
τικές κατηγορίες ή παρεμφερείς ή συμπλη-
ΠΓιΛΙ ΙΠΤΙ 7 Ρ Γ 

• Με κοινή βαση-διανομεα έχουν πρόσβαση σε 
διαφορετικές βάσεις δεδομένων (ιδιαίτερα 
όσον αφορά κάλυψη θεμάτων όχι κύριας 
προτεραιότητας). 

• Χρησιμοποιώντας διαφορετικές βάσεις-δια-
νομείς, έχουν πρόσβαση σε διαφορετικές 
βάσεις δεδομένων, που καλύπτουν όχι μόνο 
παρεμφερή ή συμπληρωματική βιβλιογρα

βιβλιοθήκη στην άλλη — αναλόγως της 
απόστασης μεταξύ των βιβλιοθηκών και 
του διαθέσιμου χρόνου, μπορεί να γίνει με 
διάφορους τρόπους, όπως με κλητήρα, fax, 
ταχυδρομείο κ.λπ.Β 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

(1) Βάσεις-διανομείς (hosts/vendors) θα ονομά
ζουμε στο εξής εκείνες τις βάσεις δεδομένων 
— συνήθως καθαρά εμπορικής φύσης — 
που αναλαμβάνουν τη διάθεση βιβλιογραφι

κών και άλλων πληροφορία άλλων βάσε
ων δεδομένων. Π.χ. BRS, DATASTAR, 
DIALOG, ESA/IRS, SDC x.k 

(2) Ανάλογα με την οπτική γωνία που εξετάζε
ται μπορεί να ονομασθεί m "εξωτερικές 
οικονομίες". Στην περίπτωαηαυτή δεν λαμ
βάνεται υπόψη μόνο το οικονομικό κόστος, 
αλλά κυρίως η ωφέλεια πα» επιφέρει στην 
κοινωνία ή σε συγκεκριμένες κοινωνικές 
ομάδες η ανάπτυξη του διαβάσματος και η 
σωστή και 
έ γ κ α ι ρ η / 7 Η OtKOVOptKn -
πλη-/ προοεγγιοη της 

V παροχής νπηρεοιών 
ροφό- \ on-line 
ρήση. \ 

(3) Τώρα υπάρχουν γραφεία τη; DIALOG και ~̂ 
στην Ευρώπη. 

(4) Π.χ. οικονομικά και στατιοτικά δεδομένα, 
πληροφορίες τύπου Χρισού Οδηγού 
(Yellow Pages) κ.ά. 
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